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Sammanfattning
En hög utbildningsnivå är en skyddsfaktor mot till exempel ohälsa och kriminalitet men framförallt är 
 eftergymnasiala studier en faktor som förbättrar individers livschanser (Dahlstedt et.al 2007, Olofsson 
2010). Då intresset för och kunskapen om högre studier bland grundskoleelever till hög grad styrs av föräld-
rarnas utbildningsbakgrund (Skolverket 2009, Skolverket 2012) blir det viktigt att motivera och informera 
elever från studieovana miljöer om de möjligheter som finns att studera vidare. 

Linje 14 startades år 2003 och har som syfte att väcka intresse för och öka övergången till högre studier 
bland ungdomar från studieovana miljöer i Örebro. Inledningsvis inriktades arbetet mot ungdomar årskurs 
7–9 i Vivallaskolan men fler skolor har tillkommit under de närmare 10 år verksamheten varit igång. I denna 
studie analyseras registerdata från Statistiska centralbyrån (SCB) och tillgänglig offentlig statistik med fokus 
på att kartlägga hur övergången till högre studier ser ut i Vivallaskolan under åren 2002–2012. 

Resultatet av studien visar att det har skett en rad förändringar avseende övergången till högre studier för 
eleverna från Vivallaskolan under den undersökta tidsperioden. Trots att eleverna har relativt låga meritpo-
äng kan man se att andelen elever som söker till högre studier på universitet och högskolor från Vivallasko-
lan är förhållandevis stor. Totalt sett sker en positiv utveckling där andelen elever från Vivallaskolan som 
söker till universitet och högskola ökar något mellan år 2003 och år 2008. Resultatet för Vivallaskolan jäm-
förs med resultatet för en kontrollskola som ligger i en annan kommun men i ett liknande bostadsområde. 
Den statistiska analysen visar att andelen sökande till högre studier från Vivallaskolan är större än förväntat, 
dvs. resultatet borde vara mer negativt med hänsyn till den generella utvecklingen i området samt elevernas 
socioekonomiska bakgrund. Det är också en större andel elever från Vivallaskolan som söker till universitet 
och högskola än från kontrollskolan. Detta trots att både kontrollområdet och kontrollskolans elever har en 
något gynnsammare socioekonomisk struktur. Det betyder att elever från studieovana miljöer i högre grad 
söker sig till högre studier från Vivallaskolan än från kontrollskolan. Jämförelsen med riksgenomsnittet ska 
tolkas med försiktighet då måtten inte är direkt jämförbara. Men andelen sökande till högre utbildning i 
Vivallaskolan ligger över riksgenomsnittet när det jämförs med genomsnittet för riket för andelen elever som 
går över till högre studier senast tre år efter avslutat gymnasium. Andelen som studerar eller har studerat på 
högre utbildning är också större för Vivallaskolan än för kontrollskolan och vid jämförelsen med kontroll-
skolan visas att andelen som studerat vid år 2003 jämfört med 2008 har ökat i Vivallaskolan men minskat i 
kontrollskolan. 

Med bakgrund av detta tolkas resultatet som att det är sannolikt att Linje 14 har haft en positiv påverkan på 
elevers benägenhet att söka sig till utbildningar på universitet och högskola och att satsningen begränsat de 
negativa effekterna av att växa upp i en socioekonomisk resurssvag miljö.
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1. Uppdrag, syfte och frågeställningar
År 2013 gavs uppdraget att undersöka om det tioåriga samverkansarbetet mellan Örebro universitet och 
Örebro kommun rörande Linje 14 inverkat på andelen sökande till högre studier. Tanken är att denna statis-
tiska kartläggning ska utgöra en förstudie inför eventuellt fortsatt forskning.

Eftersom samarbetet med Vivallaskolan har pågått under en tioårsperiod finns möjlighet att undersöka vad 
som skett avseende ungdomarnas benägenhet att söka sig till högre studier. Syftet med studien är att under-
söka om Linje 14 i detta hänseende har varit framgångsrikt. Tidsperioden som undersöks är 2002–2012. 

Uppdraget kan brytas ned i tre delar:

› Att kartlägga i vilken grad elever från Vivallaskolan som söker till högre studier under en tioårsperiod.

› Att jämföra andelen elever från Vivallaskolan som söker till högre studier med ett riksgenomsnitt och 
en kontrollskola i ett område i Sverige som liknar Vivalla ur ett socioekonomiskt perspektiv.

› Att kartlägga i vilken grad elever från Vivallaskolan studerar eller har studerat vid universitet och hög-
skola under undersökningsperioden.

1.2 Metod
Det har tidigare genomförts utvärderingar vilka beskriver elevernas upplevelser av projektets olika delar, 
synen på och kunskapen om högre studier, den egna förmågan samt möjligheten att studera vidare på uni-
versitet och högskola efter gymnasiet. Det saknas däremot en uppföljning av hur många som sedan söker till 
högre studier för de ungdomar som har medverkat. Med en longitudinell forskningsansats är det möjligt att 
studera och besvara frågor kring både generella och specifika mönster kring detta. 

I undersökningen används kvantitativ dataanalys av registerdata beställd från SCB för åren 2002 till och 
med 2012. Som kontrollgrupp används ungdomar från en skola i ett jämförbart bostadsområde i en annan 
stad av Örebros storlek, i undersökningen kallad kontrollskolan. Kontrollskolan undersöks år 2003, år 2008 
och år 2012. 

Att tillämpa en metod som visar på vilka effekter satsningen haft på elevers sökmönster till högre studier är 
problematiskt. För att med säkerhet kunna säga något om effekter av en insats, ställs det krav på att det sker 
mätningar både före och efter insatsen och att det finns både en undersökningsgrupp, där en insats görs och 
en kontrollgrupp där man inte gör någon insats (så kallad RCT-studie). För att en sådan utvärderingsdesign 
skall vara möjlig krävs det att utvärderingen planeras före insats och att undersökningsgruppen och kontroll-
gruppen överensstämmer så kallade ekvivalenta grupper. Även om en sådan design hade varit möjlig att till-
lämpa i denna studie finns det kvarstående problem med att konstanthålla en social miljö såsom skolan och 
bostadsområdet samt att isolera effekten av en satsning i skolan jämfört med andra satsningar i bostadsom-
rådet under samma tidsperiod. I Vivalla liksom i det bostadsområde där kontrollskolan är placerad sker det 
sannolikt flertalet insatser från olika samhällsaktörer mellan 2002 och 2012. Att isolera insatsen Linje 14 är 
inte heller möjligt då Linje 14 varit en verksamhet som integrerats i skolans verksamhet under den undersök-
ta tioårsperioden. Det vi däremot kommer att undersöka är om ungdomarna från samarbetsskolan i  Vivalla 
har sökt vidare till högre studier i högre utsträckning i jämförelse med kontrollskolan. Då denna studie ge-
nomförs i efterhand, det vill säga, efter insatsen infördes, tas utgångspunkten från en kvasiexperimentell 
design för att mäta eventuella förändringar i övergången till högre studier. I studier som tillämpar en kvasi-
experimentell design liksom i denna studie används begreppet jämförelsegrupp istället för kontrollgrupp då 
denna inte uppfyller kraven på randomiserat urval. Av skrivtekniska skäl används begreppet kontrollskola 
med hänvisning till jämförelsegrupp snarare än kontrollgrupp. I denna kvasiexperimentella design studeras 
situationen från året innan insats över tid. 

En ökning av sökbenägenheten till högre studier behöver inte nödvändigtvis vara ett resultat av insatsen 
Linje 14. Detta är anledningen till att även övergången till högre studier granskas i relation till förändringar 
i kontrollskolan och förändringar gällande socioekonomisk bakgrund för ungdomar som gått på Vivalla-
skolan och kontrollskolan under den undersökta perioden. 

Vad gäller variabeln som beskriver andelen elever som studerar eller har studerat på universitet och högskola 
så baseras den på om eleven är registrerad vid universitet och högskola. I variabeln sker dock en viss över-
skattning av andelen studerande på så vis att det även ingår elever som efter registrering inte fullfölja kursen 
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eller programmet. Men då det är den enda variabeln som SCB har som mäter detta får den fungerar som en 
indikator på hur många elever som studerar eller har studerat på universitet och högskola när man väl har 
sökt en utbildning. 

1.3 Tillvägagångssätt
Studien är longitudinell totalundersökning med individdata över samtliga elever i årskurs 9 som gått på 
Vivalla skolan mellan 2002–2012. Resultatet av utvecklingen och sökande till högre studier i Vivallaskolan 
jämförs med en kontrollskola på en annan ort vid åren 2003 och 2008. Kontrollskolan lämpar sig för jäm-
förelser eftersom området som skolan ligger i uppvisar likartade mönster som Vivalla vad gäller grad av olika 
sociala och ekonomiska variabler som utbildningsnivå, grad av arbetslöshet, ekonomi och försörjningsstöd. 
Jämförelserna mellan skolorna sker under åren 2003 och 2008 då uppgifterna 2012 bara kan utnyttjas avse-
ende ett begränsat antal av variablerna. Totalt studeras utvecklingen över tid för 1 418 elever under 10 år och 
av dessa går 1068 elever på Vivallaskolan och 350 elever på kontrollskolan.

1.4 Variabler
I denna studie används uteslutande kvantitativa data och vad som kan betraktas som kvantitativa indikato-
rer på elevernas etablering till högre utbildning. Utöver de individdata som beställts från SCB används också 
data från Skolverkets databas SIRIS samt respektive kommuns offentliga databaser. Tillsammans utgör de 
underlag för jämförelser av skillnader och förändringar över tid på de båda skolorna och deras närområden.  
Eftersom det har visat sig vara svårt att ta fram data över riksgenomsnittet på hur många som har sökt till 
högre utbildning under tidsperioden jämförs andelen som har sökt med riksgenomsnittet för övergången till 
högre studier tre år efter avslutat gymnasium. Andelen som söker kan antas vara högre än de som påbörjat en 
utbildning men variabeln får fungera som en riktlinje för hur situationen ser ut i riket under åren. Ser man till 
hur stor andel av en årskull som påbörjar en utbildning sex år efter gymnasiet ser det ganska stabilt ut över 
åren, runt 45 procent av en årskull (Universitetskanslerämbetet 2009, Universitetskanslerämbetet 2013). 

Inkomstnivån baseras på familjens disponibla inkomst. Försörjningsstöd kategoriseras som har eller inte har. 
På liknande sätt kategoriseras sysselsättning som arbetslös eller i arbete1. 

I statistiken förekommer därutöver uppgifter om ungdomarnas meritvärde i årskurs 9, om ungdomarna sökt 
till högre studier samt är inne i grundläggande högskoleutbildning.

Statistikunderlaget är inköpt från SCB där en lista med personnummer för samtliga ungdomar i årskurs 9 i 
Vivallaskolan under åren 2002–2012 har lämnats till SCB med en begäran om uppgifter på samtliga vari-
abler. Vad gäller kontrollskolan har SCB tagit ut elever i nionde klass under åren 2003, 2008 och 2012. SCB 
har sedan genomfört en intern etikprövning av undersökningen och berörd enhetschef på SCB har etikprövat 
efterfrågade variabler. Vid utlämnandet av materialet från SCB har personnumret avidentifierats.  

Inget urval har genomförts på Vivallaskolan då samtliga elever i nionde klass under perioden 2002–2012 
medverkade i Linje 14. Vad gäller kontrollskolan har bara uppgifter från tre specifika år köpts in. Det är dels 
en kostnadsfråga men också en avvägning att endast göra nedslag på kontrollskolan under startåret, mitten 
och slutåret för undersökningsperioden. 

1.5 Analysmetoder
I denna studie genomförs förutom longitudinella jämförande analyser av utvecklingen över tid även en hypo-
tesprövning av bivariata samband. Inledningsvis genomförs jämförelser av frekvensfördelningar. Då skillna-
der i dessa frekvensfördelningar identifierats har dessa gjorts till föremål för statistiska analyser med hjälp av 
sambandtestet Pearson Chi2 och Fisher’s Exact Test2. Utgångspunkter för sambandstester är vanligtvis att 
avgöra hur representativt och generaliserbart ett resultat av ett urval är i relation till den totala populationen 
forskaren försöker säga något om. I denna undersökning används Chi2-test för att undersöka om de observe-
rade skillnaderna avviker från de förväntade frekvenserna. Då den observerade frekvensen avviker från den 
förväntade frekvensen kontorolleras detta mot ett kritiskt Chi2-värde för att utesluta om skillnaderna som 
uppmätts är ett resultat av slumpen. Resultatet skall tolkas så att ju mer det observerade värdet avviker ifrån 
det förväntade värdet, desto säkrare är vi på att resultatet inte beror på slumpen. Chi2-test skall inte tolkas 
som ett sambandsmått utan anger snarare om två variabler är beroende eller oberoende av varandra. Testet 

1 Om individen förvärvsarbetar eller inte.
2 Fisher’s Exact Test använd som komplement till Chi2-test när antalet förväntade observationer är litet.
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kan inte användas för att säga något om styrkan på sambandet. Denna analysmetod lämpar sig väl då obe-
roende och beroende variabler är kvalitativa på nominalskalenivå som i fallet med merparten dikotoma vari-
abler. I vissa fall beaktas skillnader mellan variabler på ordinalskalenivå vilket tillåter större statistisk frihet 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2006).
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2. Linje 14
Örebro universitet startade i samarbete med Utbildningsdepartementets Rekryteringsdelegation Linje 14 år 
2003. Örebro universitet och Örebro kommun tog gemensamt över drift och finansiering 2006. Syftet var att 
väcka intresse för högre studier och öka övergången till högre studier bland ungdomar från studieovana mil-
jöer i Örebro. Inledningsvis samarbetade Linje 14 med Vivallaskolan och målgruppen var ungdomar i års-
kurs 7–9. Under åren har fler samarbetsskolor i Örebro kommun tillkommit men för att göra den här typen 
av undersökning är det Vivallaskolan som är intressant med tanke på tidsintervallet. Linje 14 har under hela 
perioden arbetat efter samma metod och samma upplägg på aktiviteter. 

Linje 14 samarbetar med elever, rektorer, lärare och föräldrar. I varje lärararbetslag finns en lärare som har 
ansvaret att samarbeta med ansvarig för Linje 14. Aktiva i Linje 14 är också ett 50-tal studenter vid Örebro 
universitet samt lärare och forskare vid Örebro universitet. Under den undersökta perioden ansvarade en 
person vid Örebro universitet för att samordna verksamheten. 

Studenternas roll är att vara goda förebilder, att dela med sina av sina erfarenheter av högre utbildning samt 
att motivera ungdomar att satsa på universitetsstudier efter gymnasiet. Studenterna är till exempel blivande 
lärare, socionomer, ingenjörer, psykologer, civilekonomer, jurister och läkare. Flera av studenterna har själva 
gått på Vivallaskolan. En grundtanke med Linje 14 är att ungdomarna på Vivallaskolan ska se att det finns 
en möjlighet för dem att gå vidare till högre studier och att det finns en mängd olika utbildningar att välja på 
efter gymnasiet. 

Linje 14 arbetar enligt en speciellt framtagen metod där tanken är att Linje 14 ska finnas kontinuerligt i ung-
domarnas vardag. Aktiviteter utformas speciellt efter målgruppen. Linje 14 har workshops om utbildning, 
workshops om studieteknik och stresshantering, informationsträffar om utbildning med föräldrar, mentors-
program, läxhjälp, studiebesök och prova-på-lektioner på Örebro universitet samt sommarskolor på Örebro 
universitet. 

Samarbetet runt samtliga Linje 14s aktiviteter planeras, genomförs och utvärderas i samarbete med rektor 
och lärare på samarbetsskolan. Arbetet är integrerat i skolans ordinarie verksamhet och endast läxhjälpen 
ligger efter skoltid.

Linje 14 har vid ett flertal tillfällen sedan starten 2003 varit föremål för olika typer av kvantitativa och 
kvalitativa utvärderingar. I dessa undersökningar har fokus bland annat varit deltagarnas upplevelser och 
erfarenheter av de olika aktiviteterna som läxhjälp, studenternas arbete och deltagarnas inställning till stu-
dier. Frågorna har berört elevernas inställning till nuvarande skolsituation och inställningen till framtida 
utbildning.

Enligt den senaste utvärderingen (Impera 2012), som baseras på 150 besvarade enkäter, var elevernas er-
farenheter av Linje 14 övervägande positiva. Viljan att studera vidare efter gymnasiet var hög och av dem 
som hade besvarat enkäten ansåg nästan alla att de hade förmågan att klara av universitets eller högskole-
studier (Impera 2012).
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3. Tidigare forskning 
Utbildningsnivån utgör en viktig bas för individens arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska och sociala 
 etablering (Skolverket 2004, Sernhede, 2012; Broady, 1991, Andersson et.al, 2010, Trumberg, 2011). Givet 
vad som är känt om sambandet mellan individens utbildningsnivå och senare etableringsmöjligheter finns det 
goda argument för att konstatera att utbildning är en viktig skyddsfaktor mot arbetslöshet och inkomstfat-
tigdom men även mer allmänt ett gott skydd mot vad som kan benämnas som sociala problem. Grundskolan 
spelar därför en central roll för att grundlägga individens kunskaper och erfarenheter kopplat till framtida 
utbildning. Flertalet studier under senare år visar dock på att skolan genomgått förändringar från att tidigare 
fungerat som arena för integration och som utjämnare av olika livsvillkor till en arena som tenderar att dif-
ferentiera och befästa skillnader baserat på socioekonomi, etnicitet och plats (Kallstenius, 2011, Trumberg, 
2011, Sernhede red, 2011). Mycket tyder på att tillgängligheten till och synen på utbildning som en väg in i 
samhället är ojämnt fördelad och att tillgången till utbildningsresurserna är ojämnt fördelade i relation till 
hur individerna bor (ibid). Skolan följer på liknande sätt som städerna ett nygammalt mönster av delning och 
separation mellan olika områden (Johansson & Sernhede red, 2003). 

Elevernas socioekonomiska bakgrund, särskilt föräldrarnas utbildningsnivå, påverkar elevers val av utbild-
ningsinriktning, resultatet av utbildningen och också benägenheten att läsa vidare på eftergymnasial nivå. 
Traditionellt har det också skett en snedrekrytering till universitet och högskolor där elever från studieovana 
miljöer tenderar att i högre grad välja bort universitets- och högskoleutbildning (Hilding 2011, Olofsson, 
2010). 

I Örebro finns vissa bostadsområden som kan ses som socialt utsatta. Koncentrationen av utsatthet och bris-
ten på resurser kommer till uttryck genom att utbildningsnivån i områdena är låg, andelen arbetslösa indi-
vider är hög liksom andelen försörjningsstödstagare. Danemark (1982) visar t.ex. att andelen invånare med 
arbetarklassbakgrund och låg inkomst är underrepresenterad i de södra, östra och centrala delarna i Örebro, 
men överrepresenterade i de västra och norra delarna. Det betyder att de är underrepresenterade i områden 
med småhus och bostadsrätter men överrepresenterade i områden med flerfamiljshus. Det är ett mönster som 
i stort sett kan ses även idag där de områden med flerfamiljshus som byggdes under efterkrigstiden fortfa-
rande uppvisar samma typ av problematik, en utveckling som började i slutet av 1970-talet (Trumberg 2011, 
Örebro kommun, 2012). 
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4. Resultat

4.1 Socioekonomisk bakgrund
I denna del redovisas grundläggande statistik som beskriver utvecklingen i området och situationen för elev-
erna i nionde klass med några centrala sociala variabler som föräldrars utbildningsnivå, inkomstutveckling 
och andel elever som växer upp i familjer med försörjningsstöd. Denna beskrivning utgör den kontext som 
ungdomars meritvärde, behörighet till högre studier, sökmönster och utbildningsnivå skall förstås i relation 
till. I denna del presenteras också den förändring som sker i bostadsområdet Vivalla (Nyko3-nivå) och på 
elevnivå under den undersökta perioden.

Sociala mått på områdesnivå

Diagram 4.1: Sociala mått för Vivalla år 2003–2012 (källa: Örebro kommun, statistikdatabasen). 

Vad gäller utländsk bakgrund ökar andelen i Vivalla under hela undersökningsperioden för att landa på 77 
procent år 2012. Samtidigt är andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning under 20 procent och 
förändras inte nämnvärt mellan åren 2003-2012. Arbetslösheten stiger dock under perioden från 8 procent 
till 14 procent. Sammantaget kan man säga att de socioekonomiska förutsättningarna för området är låga i 
jämfört med Örebro kommun som helhet och det är i den kontexten som den vidare undersökningen tar av-
stamp.

Diagram 4.2: Sociala mått för kontrollområdet år 2003-2012 (källa: XX kommun, statistikdatabasen). 
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Vad gäller utländsk bakgrund i kontrollområdet kan man se att andelen ökar mellan åren 2005–2012 för att 
landa på 60 procent år 20123. Samtidigt är andelen befolkning med eftergymnasial utbildning under 20 pro-
cent och förändras inte nämnvärt mellan åren 2003–20094. Arbetslösheten stiger dock under perioden från 
5 procent till 9 procent. Sammantaget kan man dock säga att de socioekonomiska förutsättningarna för om-
rådet är låga i jämfört med kontrollkommunen som helhet. 

Jämfört med Vivalla har kontrollområdet en lägre andel befolkning med utländsk bakgrund, högre andel 
individer med eftergymnasial utbildning och lägre arbetslöshet. Men områdena liknar dock varandra i till-
räckligt stor utsträckning för att de i denna kontext ska vara intressanta att jämföra.

Sociala mått på elevnivå

Diagram 4.3: Social bakgrund för elever i nionde klass Vivallaskolan åren 2002–2011 
(källa: SCB registerdatabas). 

År 2002 växte 19 procent av eleverna i Vivallaskolan upp i familjer med försörjningsstöd. Tre år framstår 
som mer problematiska ur detta perspektiv 2002, 2005 och 2011. Den lägsta andel elever boende i familjer 
med försörjningsstöd förkom år 2006 och 2008 (8,1 procent till 8,4 procent). Mellan 2005 och 2006 händer 
det således något som mer än halverar andelen försörjningsstödstagare. Från 2008 till 2011 ökar andelen 
elever vars familjer uppbär försörjningsstöd för att år 2011 landa på 21 procent. 

Under perioden sker det även förändringar avseende utbildningsnivån i gruppen. Färre elever har föräld-
rar med eftergymnasial utbildning5 år 2011 än år 2002. Motsvarande 24,5 procent av eleverna som gick ut 
 nionde klass 2002 hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. År 2011 var denna andel nere på 17,6 pro-
cent. Elevernas utbildningsbakgrund beräknat på föräldrarnas högsta utbildning varierar således över tid. År 
2007 är andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning som högst där 33 procent av eleverna i nionde klass 
har minst en förälder som har eftergymnasial utbildning. Den generella trenden över åren är därför att mel-
lan 70 och 80 procent av eleverna växer upp i familjer där föräldrar saknar eftergymnasial utbildning.

Ett resultat som delvis avviker från beskrivningen att området genomgår en negativ social utveckling över tid 
är att arbetslösheten totalt sett sjunker under perioden. Färre elever växer upp med föräldrar som är arbets-
lösa enligt den statistiska definitionen6. Från över 45 procents arbetslöshet år 2002 till runt 34 procent år 
2011.

3 Offentliga data för variabeln täcker bara åren 2005 till 2012.
4 Offentliga data för variabeln täcker bara åren 2003 till 2009
5 Minst en förälder har eftergymnasial utbildning.
6 Ej i förvärvsarbete.
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Diagram 4.4: Social bakgrund för elever i nionde klass kontrollskolan år 2003 och 2008 
(källa: SCB registerdatabas).

Eftersom det endast finns data för år 2003, 2008 och 2012 för kontrollskolans elever kan vi inte se hur ut-
vecklingen avseende de sociala variablerna ser ut under alla år. Då de senaste sociala data som fanns när data 
köptes in var för år 2011 så kan vi endast redovisa år 2003 och 2008 för kontrollskolans elever. 

Andelen elever med arbetslösa föräldrar i kontrollskolan ligger ganska konstant mellan åren (39 respektive 
38 procent). Jämfört med elever i Vivallaskolan så har kontrollskolan lägre arbetslöshet år 2003 men högre 
arbetslöshet år 2008. 

Andelen elever som växer upp i familjer som uppbär försörjningsstöd är lägre för elever i kontrollskolan år 
2003 jämfört med elever i Vivallaskolan. I kontrollskolan växer 10 procent av eleverna upp i hushåll som 
uppbär försörjningsstöd år 2003 medan motsvarade siffra i Vivalla 2003 var 18.3 procent. Denna skillnad 
mellan skolorna gäller dock till år 2008 då andelen elever som växer upp i familjer med försörjningsstöd 
ökar i kontrollskolan med närmare 5 procentenheter till 14.8 procent samtidigt som andelen elever i familjer 
som uppbär försörjningsstöd i Vivalla minskade med närmare 10 procentenheter från 18,3 procent till 8,4 
procent. Detta innebär att det år 2008 är färre elever från Vivallaskolan som bor i familjer som uppbär för-
sörjningsstöd, från år 2008 ökar dock andelen för att landa på drygt 20 procent år 2011.

Andelen elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning i kontrollskolan sjunker med 3,5 procenten-
heter mellan åren från 33,5 till 30 procent. Andelen elever i Vivallaskolan med föräldrar med eftergymnasial 
utbildning ökar under samma period från 21 procent till 29 procent. Det innebär att kontrollskolan har en 
något högre nivå än Vivallaskolan vad gäller föräldrar med eftergymnasial utbildning år 2008. 
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Ekonomiska mått på områdesnivå
Diagram 4.5: Disponibel familjeinkomst i Örebro kommun och Vivalla år 2005–2011  
(källa: Örebro kommun, statistikdatabasen).

På områdesnivå kan man se att den disponibla medianinkomsten mellan år 2005–2011 är lägre än snittet 
för Örebro kommun. Men medan snittet för Örebro kommun ökar så ökar inte medianinkomsten i Vivalla i 
samma takt. Mellan år 2005 och 2011 ökar den disponibla medianinkomsten i Vivalla med 9 000 kr medan 
Örebrosnittet ökar med 52 000 kr. Vi kan därför se att klyftan mellan Örebro som helhet och bostadsområ-
det Vivalla ökar med tiden.

Diagram 4.6: Disponibel familjeinkomst kontrollkommun och kontrollområde år 2005–2011  
(källa: XX kommun, statistikdatabasen). 

På områdesnivå kan man se att den disponibla medianinkomsten mellan år 2005–2011 är lägre än snittet 
för kontrollkommunen. Precis som i fallet Örebro ökar kontrollområdets inkomster inte i samma takt som 
kommunen i helhet. Det ekonomiska glappet mellan kommunen och området ökar över tid. Ökningen av den 
disponibla inkomsten i kontrollområdet är 15 000 kr medan ökningen i kontrollkommunen liksom Örebro 
kommun är 52 000 kr.

Analysen av den disponibla medianinkomsten mellan 2005 och 2011 på områdesnivå visar att både Vivalla 
och kontrollområdet ligger under snittet i sina respektive kommuner. Men att glappet mellan kommunnivå 
och bostadsområde är större i Örebro än i kontrollkommunen. 
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Ekonomiska mått på elevnivå
Diagram 4.7: Disponibel familjeinkomst för elever i Vivallaskolan år 2002–2012  
(källa: SCB registerdatabas).

Diagram 4.7 visar de ekonomiska förutsättningarna för de elever som går i nionde klass under åren 2003–
2012. Observera att medianinkomsten för dessa elevers familjer är relativt hög i jämförelse med områdets 
totala medianinkomst.

Medianinkomsten för elevernas föräldrar varierar under åren men intressant är att medianinkomsten för en 
familj år 2011 är lägre än den var år 2002.7 

Diagram 4.8: Disponibel familjeinkomst för elever i kontrollskolan år 2003 och år  
(källa: SCB statistikdatabasen).

7 År 2002: 238 500 kr, år 2011: 229 100 kr
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Eftersom det endast finns data för år 2003, 2008 och 2012 för kontrollskolans elever kan vi inte se hur in-
komstutvecklingen ser ut under alla år. Då de senaste inkomstuppgifterna som fanns när data köptes in var 
för år 2011 så kan vi bara se år 2003 och 2008 för kontrollskolans elever. Det innebär att inkomsterna kan 
ha varierat mellan dessa år. Kontrollskolan visar dock på en positiv ekonomisk utveckling mellan åren 2003 
och 2008, där inkomsten har ökat från 328 000kr till 382 000kr. Jämfört med elever i Vivallaskolan ligger 
inkomsterna högre. Den disponibla familjeinkomsten för eleverna i Vivallaskolan minskade under samma 
tidsperiod med 40 000 kr (från 289 000 kr till 249 000 kr). 

Sammanfattning

Vad gäller inkomst så kan det tyckas märkligt att den inte ökar i Vivalla mellan åren 2005 och 2011. Det 
är dock något som man kan se i olika studier och i liknande områden i andra städer. Det beror främst på de 
segregationsprocesser där befolkningen tenderar att delas upp över staden och bostadsstrukturen i området. 
Bland annat skriver Trumberg (2011) om Örebro att:

”… individer med relativt låg inkomst koncentreras till stadens västra och norra delar, med undan-
tag för Brickebacken. Låginkomstområdena karakteriseras av att de består av flerbostadshus som här-
stammar från perioden 1950–1970. Det område som 2004 karakteriseras som ett extremt låginkomst-
område var redan 1992 ett låginkomstområde, vilket tyder på en process där låginkomsttagare flyttar 
in och höginkomsttagare flyttar ut ur området, och att denna process har fortgått under hela 1990-ta-
let. Några ekonomiskt resursfattiga områden blir därför fattigare och några rika områden blir rikare.” 
(sid. 167, Trumberg 2011) 

Att medianinkomsten sjunker för elevernas familjer under undersökningsperioden kan bero på flera saker 
men det är kopplat till föregående resonemang angående hur individer flyttar in och ut ur området och därför 
också byter skola. Det finns dessutom troligtvis en del elever som bor i området men som väljer att inte gå 
på den närmaste skolan. Denna flytt bestäms ofta av elevernas socioekonomiska bakgrund (se, t.ex. Broady 
1991, Sernhede 2011, Trumberg 2011). Andra faktorer som spelar in kan t.ex. vara att nyinflyttade elever/
familjer får Vivallaskolan som sin anvisningsskola och eftersom de familjerna ofta står i början av sin etable-
ring på arbetsmarknaden och i det svenska samhället faller det sig naturligt att inkomsterna inte är så höga.

Att andelen familjer som uppbär försörjningsstöd är större år 2012 än år 2002 och att utbildningsnivån har 
sjunkit i området kan bero på många saker. En faktor är dock densamma som påverkar inkomsterna, nämli-
gen att det sker en omflyttning i området där etablerade individer flyttar ut medan individer som befinner sig 
i början av sin etableringsfas flyttar in. 

I jämförelse med kontrollområdet och eleverna i kontrollskolan kan man säga att individer i kontrollområdet 
har en gynnsammare socioekonomisk situation än individer i Vivalla, vidare har eleverna i Vivallaskolan 
också generellt något mindre socioekonomiska resurser, särskilt när det gäller de rent ekonomiska förutsätt-
ningarna. 

4.2 Grundskola och gymnasium
I detta kapitel har vi delvis använt oss av publik data från Skolverkets databas för att bättre kunna jämföra 
de båda skolorna (se avsnitt 1.2) 

Den följande presentationen inleds med en redovisning av de förändringar som skett avseende elevernas me-
ritvärde i årskurs 9 över tid med start år 2002 till och med år 2012. Meritvärdet utgörs av summan av be-
tygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg8. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de 
elever som fått godkänt betyg i minst ett ämne. 

Mätningarna startar året innan Linje 14. Resultatet av meritvärdet i Vivallaskolan jämförs med snittmerit-
värdet i årskurs 9 för samtliga elever i Örebro kommun och i riket. Snittmeritvärdet i Örebro och i riket be-
traktas här som riktmärken och jämförelsetal. 

8 (E=10, D=12,5, C=15, B=17,5, A=20 samt tidigare G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet för varje 
enskild elev är 320 poäng.
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Diagram 4.9: Förändring av genomsnittligt meritvärde i åk 9 för samtliga elever i Vivalla 2002–2012 jäm-
fört med meritvärdet i Örebro och Riket (källa: SCB statistikdatabasen, Skolverket SIRIS).

Jämförelsen mellan meritpoängen för elever i klass nio på Vivallaskolan med snittvärdet i Örebro kommun 
och riksgenomsnittet visar att meritpoängen för eleverna i Vivallaskolan ligger klart under medel. Denna 
grundläggande skillnad mellan meritpoängen i Vivalla och i kommunen generellt föreligger under hela den 
undersökta tidsperioden. Snittbetygen i Vivallaskolan följer dock nedgången och uppgången i meritpoäng 
för samtliga elever i Örebro kommun.

En jämförelse av pojkarnas och flickornas meritpoäng visar att eleverna år 2002 ligger på ungefär samma 
nivå oavsett kön. År 2003 sker det en förbättring avseende meritpoängen för flickor medan meritpoängen för 
pojkar under samma period sjunker. Lite oväntat sjunker således pojkarnas meritpoäng i samma takt som 
flickornas meritpoäng ökar. Från år 2008, då skillnaden mellan pojkar och flickor var låg, börjar dock skill-
naderna att öka igen samt att skillnaderna samvarierar. 

Överlag är dock trenden att den totala genomsnittliga poängen höjs mellan år 2003 och 2012. Men det ge-
nomsnittliga meritvärdet för Vivallaeleverna ligger fortsatt under snittet för Örebro och riksgenomsnittet. 
Snittet för Örebro höjs också från år 2009 och närmar sig riksgenomsnittet.

Jämför vi meritvärdet mellan Vivallaskolan och kontrollskolan visar det sig att kontrollskolan har något 
högre meritvärden jämfört med Vivallaskolan mellan åren 2002 och 2012. År 2008 ligger dock meritvärdet 
högre i Vivallaskolan jämfört med kontrollskolan. De båda kurvorna följer dock varandra. 
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Diagram 4.10: Jämförelse av meritvärde i årskurs 9 Vivallaskolan och kontrollskolan 2002–2012 
(källa: skolverkets databas SIRIS och SCB statistikdatabasen). 

Nästa steg är att undersöka andelen behöriga. Andelen behöriga anger de elever som är behöriga att söka till 
gymnasieskolans nationella program. För att en elev ska vara behörig till nationella program krävs lägst be-
tyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Diagram 4.11 visar att 
behörigheten till gymnasiet totalt sett ligger på en relativt jämn nivå fram till år 2007.

Diagram 4.11: Förändring i andelen behöriga till gymnasiet i Vivallaskolan mellan 2002 och 2012 jämfört 
med behörigheten i Örebro och riket (källa: SCB statistikdatabasen, Skolverket SIRIS). 

Andelen behöriga till gymnasiet av elever från årskurs 9 i Vivallaskolan visar på en betydligt större variation 
över tid jämfört med Örebro och riksgenomsnittet. Inledningsvis ökar andelen behöriga elever på Vivalla-
skolan och därefter sker det en minskning mellan åren 2008–2009 och 2010–2011. Avslutningsvis vänder 
trenden uppåt och ligger på en något lägre nivå år 2012 än den gjorde år 2002–2003. En statistisk analys 
av resultatet visar att det i de flesta fall inte föreligger några statistiskt säkerställda skillnader mellan könen 
avseende behörighet till att söka till gymnasiet. De första åren följer de i stort sett det genomsnittliga merit-
värdet i diagram 4.9. 
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Sammantaget är det utifrån redovisningen av meritpoängen och andelen behöriga en betydligt mer proble-
matisk situation i Vivallaskolan jämfört med hur det ser ut i Örebro och riket i genomsnitt. Men från botten-
noteringarna, år 2009 vad gäller meritvärde (diagram 4.9) och år 2011 vad gäller behörighet till gymnasium 
(diagram 4.11) har ändå en tydlig upphämtning skett till år 2012. 

Förutom tidigare redovisade skillnader i meritvärde föreligger även skillnader mellan Vivallaskolan och kon-
trollskolan vad gäller andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program som redovisas i diagram 
4.12. Under samtliga undersökta år har kontrollskolan en högre andel elever som är behöriga till gymnasiet 
jämfört med Vivallaskolan

Diagram 4.12: Andel behöriga till gymnasium (nationellt program9) år 2002–2013 
(källa: SCB statistikdatabasen och Skolverkets databas SIRIS).

Även här kan man se att skillnaderna ökar från och med år 2008 där Vivallaskolan år 2011 har ett lågt värde 
men att det tas igen under efterföljande år, dock kommer man inte riktigt upp till den nivå man hade år 2002.

Sammanfattning

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i nionde klass i Vivallaskolan ligger under både riksgenomsnittet 
och snittet för Örebro under hela den valda tidsperioden, där snittpoängen för Vivallaskolan följer Örebro-
snittet men på en lägre nivå. Flickornas meritpoäng ökar relativt snabbt efter 2003 medan pojkarnas merit-
värden sjunker men skillnaderna mellan könen tenderar att jämnas ut fram till år 2008. Men efter år 2008 
är det särskilt pojkarna som försämrar sina resultat vilket gör att glappet mellan flickor och pojkar ökar. Vid 
år 2012 har dock en upphämtning skett och förbättrade resultat kan ses främst bland pojkarna vilket gör att 
könsskillnaderna minskar. Mellan åren 2002–2012 har det totalt skett en förbättring men glappet till snittet 
för Örebro kommun förblir stort. 

Andelen elever i Vivallaskolan som är behöriga till gymnasiet varierar under undersökningsperioden. Initialt 
kan man se en förbättring där andelen behöriga till gymnasiet ökar. Under tidsperioden år 2003–2012 är år 
2008 det år då flest elever i Vivallaskolan är behöriga till gymnasiet (cirka 65 procent). I stort sett följer ande-
len behöriga till gymnasiet kurvan för meritpoäng där man efter år 2008 kan se en nedgång, där botten nås 
år 2011 (35 procent). Efter år 2011 sker dock en upphämtning och andelen elever med gymnasiebehörighet 
ökar.

När man studerar diagrammen för meritvärden och behörighet till gymnasiet kan man se att efter år 2008 
börjar flickors och pojkars värden att samvariera något som de inte gjorde under tidigare år. Vad detta beror 
på är svårt att säga och för att nå en förklaring krävs ytterligare fördjupning vilket inte är möjligt inom ra-
men för denna undersökning.

9 För behörighet till nationellt program krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk,  
engelska och matematik. 

Andel behöriga till Gymnasium  år 2002-2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

År

%

Kontrollskola
Vivallaskolan



övergång till högre utbildning – En statistisk kartläggning av linje 14 I 19

4.3 Övergång till högre studier
Denna del inleds med en jämförelse mellan Vivallaskolan och riksgenomsnittet 2002–2012 när det gäller 
andelen elever som sökt högre studier. Här har vi valt att ta med årskullarna som gick i nionde klass år 
2002–2008 eftersom vi beräknar att det tar minst 3 år för eleverna att vara behöriga att söka till universitet/
högskola.10 Det är alltså ingen idé att ta med årskullarna för åren 2009–2012 eftersom de flesta av dessa elev-
er ännu inte har behörighet till att söka vidare till universitets eller högskolestudier. 

Diagram 4.13 visar andelen elever som gick i nionde klass mellan åren 2002 och 2008 som har sökt till 
universitet och högskola fram till år 2012. Till exempel har 48 procent av de elever som gick i nionde klass 
i  Vivallaskolan år 2002 någon gång under efterkommande år sökt till universitet eller högskola (egentligen 
åren efter gymnasiet det vill säga någon gång mellan år 2005 och 2012). Vad gäller sökmönstret till högre 
studier visar resultatet på en uppåtgående trend över tid. 

Diagram 4.13: Förändringen av andelen elever per årskurs som söker till högre studier i Vivalla under  
2002–2008 jämfört med riskgenomsnittet 3 år efter avslutade gymnasiestudier  
(källa: SCB statistikdatabasen, Skolverket SIRIS). 

Trots en i övrigt negativ utvecklingstrend med låga meritpoäng och minskad andel behöriga till gymnasiet 
kan man se att sökmönstret är gynnsamt för Vivallaskolan. Jämfört med övergången till högre studier för 
riket ligger andelen sökande för Vivallskolan över medelvärdet för alla år utom år 2007. Man ska dock tol-
ka detta med försiktighet då måtten inte är direkt jämförbara med varandra (se sid 4). Under perioden år 
2002–2012 sker en positiv utveckling avseende ungdomarnas sökmönster till högre utbildning. Analyseras 
skillnaderna mellan kön avseende hur många som sökt till universitet och högskola framträder statistiskt 
säkerställda skillnader mellan könen tre av de undersökta åren 2003, 2004 och 200511. Att fler flickor söker 
och utbildar sig på universitet och högskola följer den generella trenden för riket (Universitetskanslerämbetet 
2013).

Eleverna i Vivallaskolan söker till många olika kurser och program men några sticker ut som särskilt popu-
lära. Vad gäller kurser är det kurser inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap som flest elever har 
sökt. Spridningen över olika typer av kurser är stor men kurser i engelska och företagsekonomi är de kurser 
som flest elever söker. De programsökande eleverna är utspridda på många olika program men sjuksköter-
skeprogrammet och socionomprogrammet är de program som flest elever söker. Här finns dock en skillnad 
mellan könen då det är en stor andel kvinnor som söker dessa två program. Män är dock överrepresenterade 
i ansökningar till mer tekniska kurser eller program. 

10 Av de elever som gick niondeklass i Vivallaskolan år 2002–2008, har 47 procent under åren 2005–2012 sökt till 
universitet/högskola.
11 Skillnaderna är statistiskt säkerställt med Fisher’s Exact Test >0.05
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Jämförelse kontrollskola 

Diagram 4.14: Andel elever i nionde klass år 2003 och 2008 som har sökt till universitet och högskola fram 
till år 2012 (källa: SCB registerdatabas).

I jämförelse med kontrollskolan kan man se att andelen elever som har sökt till högre utbildning från de två 
årskullarna är högre för Vivallaskolan. Andelen har minskat i kontrollskolan men ökat i Vivallaskolan under 
de undersökta åren. I stort sett är samma kurser populära på kontrollskolan som på Vivallaskolan. 

Liksom bland Vivallaskolans elever kan man se att kurser i juridik och samhällsvetenskap samt sjuksköter-
skeprogrammet är särskilt populära att söka till.

Diagram 4.15: Andel elever på kontrollskolan och Vivallaskolan år 2002 och 2008 som har sökt till högre 
studier uppdelat på kön (källa: SCB statistikdatabas).

Vad gäller könsfördelningen av de som har sökt kan man se att kontrollskolan har en ökad andel pojkar som 
söker medan flickornas andel minskar. Pojkarna på Vivallaskolan söker sig också i högre grad till högre stu-
dier och en ökning kan ses även bland flickorna men inte lika stor.
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Diagram 4:16: Andelen elever i kontrollskolan och Vivallaskolan som har sökt vidare till högre studier  
senast 3 år efter avslutat gymnasium (källa: SCB statistikdatabasen).

Andelen som söker vidare senast 3 år efter avslutat gymnasium har ökat i Vivallaskolan men minskat i kon-
trollskolan under de undersökta åren. Det förstärker bilden av skillnaderna i andelen sökande mellan de två 
skolorna. Av årskullen som gick ut nionde klass i Vivallaskolan år 2008 är det 35 procent som söker högre 
utbildning senast 3 år efter avslutat gymnasium12 medan motsvarande andel är 18 procent i kontrollskolan. 
År 2003 var det 31 procent som sökte sig vidare i båda skolorna.

4.4 Elever i utbildning
Diagram 4.17 visar de elever som är i någon form av utbildning år 2011. Vi har här valt ut några former av 
utbildning eftersom variabeln är så omfattande och elever är spridda över många olika typer av utbildningar, 
många elever i de senaste årskurserna går också fortfarande i gymnasiet. Den största gruppen individer sam-
las under variabeln ej i utbildning. 43 procent av eleverna som gått i Vivallaskolan under åren 2002–201113 
studerar inte under år 2011, motsvarande värde för kontrollskolan för elever år 2003 och 200814 är 48 pro-
cent. Det betyder att individen antingen har studerat och är klar och/eller att individen har någon form av 
arbete eller att man inte har något arbete utan är arbetslös. Nedan syns de tre variablerna, om individen 
studerar grundläggande utbildning på högskola eller universitet, om individen studerar på Komvux eller om 
individen studerar på Folkhögskola.

12 Årskullen 2008 har bara två år på sig att söka efter avslutat gymnasium, de söker in år 2011 och år 2012. 
13 1 068 individer
14 50 individer
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Diagram 4.17: Andel elever år 2002–2011 i utbildning år 2011 Vivallaskolan och kontrollskolan  
(källa: SCB registerdatabas).

Andelen elever som år 2011 studerar någon form av grundläggande högskoleutbildning är relativt lika mel-
lan Vivallaskolan och kontrollskolan, det skiljer endast några tiondels procentenheter mellan de båda skolor-
na. Vad gäller andra former av studier kan man se att andelen som studerar på Komvux, dvs. läser upp eller 
kompletterar sina betyg är större bland Vivallaskolans elever medan andelen som studerar på Folkhögskola 
är ungefär samma på båda skolorna.  

4.5 Elever i högre utbildning
Diagram 4.18: Andel elever Vivallaskolan år 2002–2008 som studerar eller har studerat på  
universitet/högskola mellan åren 2006–2012 (källa: SCB registerdatabas).

Diagram 4.18 visar andelen elever per årskurs som fortfarande studerar eller någon gång har studerat på 
universitet eller högskola mellan åren 2006–201215. Diagrammet är uppdelat på kön och visar att kvinnor 
i högre grad studerar på universitet och högskola, det gäller alla år utom årskullarna för år 2007 och 2008. 
Andelen som studerar eller har studerat är störst för årskullarna 2004 och 2005. En anledning till att ande-
len sjunker år 2006 och efterföljande år kan vara att senare årskullar inte har haft lika lång tid på sig att söka 
och komma in på en utbildning eller att de fortfarande är i annan form av utbildning. Totalt har 35 % av 
eleverna i Vivallaskolan år 2003–2006 studerat på universitet eller högskola. 

15 Enligt datamaterialet började elever först studera på universitet eller högskola år 2006.
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De flesta av eleverna studerar eller har studerat inom området juridik och samhällsvetenskap men är överlag 
spridda över många olika ämnen och program, en mindre koncentration finns dock gällande lärarprogram-
met och socionomprogrammet.

Diagram 4.19: Andel elever som studerar eller har studerat på universitet/högskola mellan år 2007–2012 
(källa: SCB registerdatabas).

Andelen elever som studerar eller har studerat på högskola och universitet, baserat på elever som gick ut ni-
onde klass år 2003 och 2008, minskar i båda skolorna. Kontrollskolan har dock en större minskning med 
drygt 15 procentenheter medan Vivallaskolan minskar med 6 procentenheter. Observera då att de som gick 
ut nionde klass år 2008 inte har haft så lång tid på sig att påbörja högre studier. Vivallaskolan har dock gått 
från att ha en mindre andel jämfört med kontrollskolan år 2003 till att ha en högre andel jämfört med kon-
trollskolan år 2008.16 

4.6 Analys 
Andelen elever med föräldrar som har en lägre utbildningsnivå17 är något större i Vivallaskolan än i 
 kontrollskolan18. Ett grundläggande antagande baserat på vad som är känt i tidigare forskning är att föräld-
rarnas socioekonomiska bakgrund och utbildningsbakgrund påverkar elevens framtida utbildningsnivå och 
be nägenhet att söka till högre studier (jmf. Trumberg 2011). 

En första analys visar att föräldrarnas utbildningsbakgrund har betydelse för elevens sökbenägenhet till 
 högre studier. Elever med minst en förälder, som har eftergymnasial utbildning, är mer benägna att söka 
högre utbildning än andra elever. Det gäller för både Vivallaskolan och Kontrollskolan. Elever med föräldrar 
som har eftergymnasial utbildning har också i högre utsträckning själva en gymnasieutbildning. Mer än 65 
procent av eleverna som har föräldrar med eftergymnasial utbildning har själva gymnasieutbildning medan 
detta endast gäller för cirka 47 procent av elever vars föräldrar har gymnasieutbildning som högsta nivå. 
Skillnaderna uppgår således till 18 procentenheter mellan grupperna vilket indikerar att föräldrarnas utbild-
ningsbakgrund påverkar elevens utbildningsbakgrund i båda skolorna.

Detta visar att det inte råder några skillnader mellan skolorna i hur föräldrarnas utbildningsbakgrund påver-
kar elevens utbildningsnivå. Mönstret blir tydligare när relationen mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund 
jämförs med elevens sökmönster till högre studier. Skillnaderna mellan elever som sökt högskola och univer-
sitet vars föräldrar har eller inte har eftergymnasial utbildning uppgår till 22 procentenheter. Det är således 
inte enbart vanligare att elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning har gymnasial utbildning, 
utan även vanligare att dessa elever söker till universitet och högskola jämfört med elever vars föräldrar sak-

16 Kontrollskolan år 2008: 23,2 %, Vivallaskolan år 2008: 27,1 %
17 Förgymnasial och gymnasial utbildning.  
18 Vivalla: 2003: 68 %, 2008: 69 %, kontrollskola: 2003: 67 %, 2008: 68 %
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nar högre utbildning. Jämförs de elever som studerar eller har studerat vid högskola eller universitet återfinns 
inte lika stora skillnader mellan elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning och elever som har 
föräldrar med gymnasial utbildning. 

En av studiens mest centrala frågeställningar berör frågan om det skett några förändringar avseende ung-
domars sökbenägenhet till högre studier. Statistiska analyser visar, att trots att kontrollskolans elever har 
fler av de resurser som antas påverka sökbenägenheten positivt som att elevernas föräldrar har högre utbild-
ningsnivå, att eleverna på kontrollskolan har högre meritpoäng samt att andelen med gymnasial utbildning 
är högre på kontrollskolan jämfört med Vivallaskolan, så söker en större andel av eleverna från Vivalla-
skolan till högre studier. 

Beaktas sökmönstren mellan skolorna i relation till familjens utbildningsbakgrund är det fler elever från 
Vivallaskolan jämfört med kontrollskolan som trots att föräldrar har lägre utbildningsnivå söker sig till uni-
versitet och högskolestudier. Vägs föräldrarnas utbildningsbakgrund in är andelen elever som har sökt till 
universitet/högskola 5 procent högre än förväntat19 för Vivallaskolan men 16 procent lägre än förväntat20 i 
kontrollskolan. 

19  Förväntad fördelning enligt den statistiska modellen var att 393,2 elever i Vivallaskolan skulle söka till högre 
utbildning under undersökningsperioden, antalet som sökte var 414. Denna skillnad är signifikant Pearson Chi2 test,  
>0,05
20 Förväntad fördelning enligt den statistiska modellen var att 128,8 elever i kontrollskolan skulle söka till högre 
utbildning under undersökningsperioden, antalet som sökte var 108. Denna skillnad är signifikant Pearson Chi2 test,  
>0,05
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5. Slutsatser 
Vad gäller elevernas förmåga att söka sig till högre studier har det skett en rad förändringar avseende eta-
bleringen till högre studier för eleverna från Vivallaskolan under den undersökta tioårsperioden. Trots en i 
övrigt negativ utvecklingstrend med sjunkande meritpoäng, som redovisas i denna rapport, kan man se att 
sökmönstret är gynnsamt för Vivallaskolan. Totalt sett sker en positiv utveckling avseende ungdomarnas 
sökmönster till högre utbildning, där andelen har ökat med fyra procentenheter mellan år 2003 och år 2008. 
Trots att de elever som gick ut nionde klass år 2008 endast har haft något år på sig att söka till universitet 
och högskola. 

I jämförelse med riksgenomsnittet för elevers övergång till högre studier så ligger andelen sökande i Vivalla-
skolan över riksgenomsnittet för alla år utom ett. Andelen elever som söker till högre utbildning fram till 
2012 ligger mellan fyra och tio procentenheter över riksgenomsnittet för övergången till högre studier för 
riket utom för år 2007. Jämförelsen med riksgenomsnittet ska dock tolkas med försiktighet då måtten inte är 
direkt jämförbara21. Det föreligger såväl likheter såsom flera grundläggande skillnader mellan Vivallaskolan 
och kontrollskolan avseende exempelvis den ekonomiska situationen, elevernas meritvärde och andel sökan-
de till högre studier. Ett överordnat mönster är att de socioekonomiska villkoren för individer i kontrollom-
rådet och för eleverna på kontrollskolan är bättre. Resultatet av den statistiska analysen visar dock att ande-
len sökande är större än förväntat i Vivallaskolan givet elevernas socioekonomiska bakgrund. Det är alltså 
fler elever från Vivallaskolan jämfört med kontrollskolan som trots att föräldrar har lägre utbildningsnivå 
söker sig till universitets- och högskolestudier. Det betyder att elever från studieovana miljöer i högre grad 
söker sig till högre studier från Vivallaskolan, något som sannolikt beror på olika insatser där Linje 14 kan 
sägas utgöra en grundsten i arbetet med att motivera elever till att söka sig vidare i utbildningssystemet.

Lite drygt elva procent av eleverna som gått på Vivallaskolan under åren 2002 och 2012 studerar någon form 
av grundläggande högskoleutbildning under år 2011, skillnaden är liten gentemot kontrollskolan. 35 procent 
av de elever som gick i Vivallaskolan mellan åren 2003–2006 studerar eller har studerat på universitet och 
högskola. Vad gäller vad man studerar så finns en stor spridning mellan många olika ämnen och program. 
Undantaget är dock studier vid lärarprogrammet och socionomprogrammet där det finns en koncentration 
av studenter.

Sannolikheten är stor att Linje 14 har påverkat elevers benägenhet att söka sig till utbildningar på universitet 
och högskola. Med hänsyn till den generella utvecklingen i området samt elevernas socioekonomiska bak-
grund i Vivalla och i Vivallaskolan torde resultatet visa på en mer negativt trend. I detta avseende antas sats-
ningen vara en bidragande orsak som begränsat de negativa effekterna av den generella försämringen som 
sker i området under perioden.

5.1 Samhällsekonomisk diskussion  
Det talas ofta om att man vill undvika ett utanförskap, vilket i sig inte är ett väldefinierat begrepp. Oftast 
menas att personer står långt ifrån arbetsmarknaden, egen försörjning, sociala nätverk etc. ett avstånd som 
oftast innebär sämre livsvillkor och hälsa. Oftast kan tecken på detta utanförskap ses redan tidigt under per-
sonens uppväxtår. Vikten av förebyggande och tidiga insatser i skolåldern är här av vikt för att förhindra en 
utveckling mot ett utanförskap i vuxen ålder. En central faktor för att få tillträde till arbetsmarknaden är en 
genomförd gymnasieutbildning. Byggs denna utbildning på med universitets/högskolestudier ökar chanserna 
betydligt att gå in i en egen försörjning (SKL, 2012). Linje 14 kan ses som en del i detta arbete med att öka 
individers livschanser och se till att människor kan få, ur ett samhälligt perspektiv, en gynnsam framtid.

Men vad skulle ha hänt om vi inte hade gjort någonting? Denna fråga är relevant men oftast svår att svara 
på. Vad gäller Linje 14 så är dess främsta syfte att ge kunskap om och öppna upp möjligheter till att studera 
vidare i utbildningssystemet. Då utbildning är en viktig skyddsfaktor mot ohälsa och utanförskap kan man 
redan där se värdet av sådan satsning (Olofsson et.al, 2012). Men hur förhåller sig investeringen till utfallet?

Den totala kostnaden för en genomsnittlig tjugoåring under uppväxten är cirka tre och en halv miljon kronor 
där ungefär två miljoner kronor kan sägas vara kommunala kostnader för främst förskola och skola (SKL, 
2012). Om personen hamnar i en marginaliserad position, dvs. står utanför arbetsmarknad, sociala nätverk 
etc. blir denna kostnad ännu högre. Det är förstås svårt att räkna på detta men man kan göra vissa antagan-
den för att få en bild av hur mycket som samhället skulle kunna tjäna på att sätta in tidigare insatser för att 

21 För resonemang om riksgenomsnittet se sid. 5.
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stävja problem som hos grupper och individer i ett senare skede skulle kunna innebära marginalisering och 
ett utanförskap.  

En marginaliseringsprocess innebär ofta problematik som ohälsa, missbruk och kriminalitet som också för-
stärks över tid (Nilsson & Wadeskog, 2008). Det är därför rent individuellt och samhällsekonomiskt av vär-
de att arbeta med insatser i tidig ålder för att försöka bryta mönster. Vid en studie där man undersökte ung-
domar och unga vuxna mellan 16 och 25 år kunde man se att de samhälliga kostnaderna accelererar ju mer 
marginaliserade individerna blev. Den yngre gruppens kostnad var 680 tkr per person medan den äldre grup-
pen hade en kostnad på 2,7 mnkr per person. Den ökande kostnaden berodde främst på ökad kriminalitet 
där rättsväsende och kriminalvårdsinsatser stod för den största delen av kostnaden (Nilsson & Wadeskog, 
2008). 

Linje 14 vars syfte är att motivera och ge stöd till barn och ungdomar att studera vidare är därför en viktig 
förebyggande insats för att motverka marginalisering och framtida utanförskap. Även om det endast innebär 
att en eller två elever som skulle ha hamnat i ett utanförskap studerar vidare och får ett potentiellt bättre liv 
så är troligtvis insatsen samhälls- och kommunekonomiskt motiverad eftersom den årliga kostnaden för en 
individs marginalisering och utanförskap är så pass stor.

5.2 Förslag på framtida forskningsprojekt
För att slå fast att Linje 14 har påverkat elevers benägenhet att söka sig till utbildningar på universitet och 
högskola behöver emellertid nuvarande kvantitativa datamaterial kompletteras med kvalitativa data och för-
djupade analyser som bygger på individers personliga erfarenhet av förändringen och dess bakomliggande 
orsaker. Det skulle vidare vara intressant att undersöka hur eleverna klarar av sina studier på universitet och 
högskola. Då skulle man kunna få kunskap om hela kedjan från grundskola till avslutade universitets- och 
högskolestudier. Eftersom utbildning är en viktig skyddsfaktor mot ohälsa och utanförskap vore det ock-
så intressant att studera Linje 14s samhällsekonomiska värde. Vilket reellt samhällsekonomiskt värde har 
 Linje 14 som förebyggande insats för att motverka marginalisering och framtida utanförskap? 
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