
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Det Anrika Universitetet & 

Stövelfabriken 
- en undersökning på Socialhögskolan om upplevda skillnader mellan 

studenter i Lund och Helsingborg 

Lars Olsson 

Katherine Karlsson Rubi   

Socialhögskolan vid Lunds Universitet 

Vt-11 

Handledare: Anders Östnäs 



2 
 

Abstract 
 

Author: Katherine Karlsson Rubi and Lars Olsson 

Title: The Prestigious University and the Boot Factory. [Translated title] 

Supervisor: Anders Östnäs 

Assessor: 

The purpose of this paper was to examine whether students in the School of Social 

Work experience differences between the students in Lund and Helsingborg. 

Since we ourselves have experienced that the teachers have told us several times 

that our study results are worse than students in Lund, we wanted to see if other 

students, than ourselves and those in our class, have experienced this. Our study 

was conducted using a web survey sent to students in the semesters 1, 3 and 5. 

The survey shows that two out of three students have experienced differences 

since they started the School of Social Work. It is mainly from lecturers and other 

students that the respondents have heard of the students being better or worse than 

their counterparts at the two locations. One out of two students heard from 

lecturers about the differences. We have looked at three factors that could 

influence the outcome of the students in Helsingborg poorer academic 

achievement; widening participation, access points and the lecturer’s 

preconceptions. To add further aspects of our investigation, we have tried to 

understand this from an organization theoretical symbolic perspective, where we 

believe that academic background influences the results. By the Pygmalion effect, 

we have shown that the lecturer’s expectations affect students study results, 

positive or negative. 

 

Keyword: Lecturer’s expectations affect, Pygmalion effect, widening 

participation, higher education 
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Förord 
Vi vill rikta ett varmt tack till alla de respondenter som tagit sig tid att fylla i vår 

enkät. Utan Er hjälp hade det aldrig blivit någon undersökning. Vi vill också tacka 

Per-Erik Isberg för hans ovärderliga hjälp med att navigera oss i SPSS märkliga 

värld. Vi vill även tacka vår handledare Anders Östnäs för att han hela tiden har 

trott på vår uppsats. 

Helsingborg 2011-05-18 

Katherine Karlsson Rubi & Lars Olsson 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
 

År 1666 grundades Lunds Universitet. Under 1900-talet utvecklades universitetet 

kraftigt till att idag vara Skandinaviens största institution för forskning och 

utbildning (Lunds Universitet, 2011).  År 2000 startade Campus Helsingborg sin 

verksamhet i Tre Torns gamla fabrikslokaler, som en del av Lunds Universitet. 

Grundtanken var att få en större variation av studenter bland annat vad avser 

studiebakgrund. Man ville få fler från ickeakademisk bakgrund till att välja högre 

studier. Utbildningarna som skulle ges på Campus Helsingborg skulle även spegla 

det lokala näringslivet (Lunds Universitet, 2011).  

Vi har undersökt om det finns upplevda eller, genom exempelvis rykten, 

skillnader mellan de två studieorternas studenter. Vi frågar oss även om detta kan 

ha med bakgrunden av att Lunds Universitet är ett traditionsrikt och respekterat 

lärosäte, medan Helsingborg stad saknar en akademisk tradition. Då Lunds 

universitet är ett stort lärosäte med många kurser och program har vi avgränsat vår 

undersökning till att gälla socionomprogrammet. Vi menar att det blir intressant 

eftersom socionomprogrammet ges parallellt i Lund och Helsingborg med samma 

läroplan, föreläsningar och föreläsare. Vi vet att det är fler studenter som söker sig 

till Lund jämfört med Helsingborg vilket också antagningspoängen vittnar om 

(Holmström, 2010). 

Då vi själva studerar på Campus Helsingborg har vi redan från termin ett upplevt 

att det finns en skillnad mellan Lundastudenter och Helsingborgsstudenter. Detta 

främst genom föreläsarnas, medvetna eller omedvetna, kommentarer och 

antydningar om att det finns en skillnad. Ett exempel på detta är då studenter i 

Helsingborg hörde att tentan skulle vara svår, men att föreläsaren lugnade 

studenterna genom att säga att de inte skulle utgå från vad Helsingborgsstudenter 

tyckte då dessa var mer benägna att festa än att läsa till tentan jämfört med de i 

Lund. Andra förekommande kommentarer har varit exempelvis ”är ni alltid så här 

tysta i Helsingborg?” vilket ger en antydan om att studenterna i Lund inte skulle 



6 
 

vara så tysta. Det har även påpekats att studenterna i Helsingborg skulle vara 

mindre kritiskt ifrågasättande jämfört med studenterna i Lund. 

 

1.2 Syfte 
Att undersöka om studenter på Socialhögskolan upplever skillnader mellan 

Lundastudenter och Helsingborgsstudenter. 

1.3 Frågeställningar 
 

 Om det finns upplevda skillnader, varifrån kommer dessa? 

 Om det finns faktiska skillnader, vad kan vara orsakerna till dessa? 

 Hur kan eventuellt upplevda skillnader påverka studenterna? 

 

 

2. Metod 
I detta kapitel redogör vi för val av metod, urval, enkätkonstruktion och 

distribution. Vi gör även en bortfallsanalys, redovisar svarsfrekvensen samt 

redogör för hur vi bearbetat våra data. Då elektroniska enkätundersökningar är 

ovanliga vid C-uppsatser har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt utförligt. Detta 

för att andra studenter ska kunna dra nytta av våra erfarenheter av denna metod.  

__________________________________________________________________ 

2.1 Metodval 
Då vi ville nå ut till en stor grupp studenter på Socialhögskolan var valet av 

kvantitativ metod, i form av enkäter, en så kallad surveyundersökning, det bästa 

sättet då intervjuer vore alltför tidskrävande. Syftet med enkätundersökningar är 

att få reda på en populations åsikter och uppfattningar (May, 1997) i vårt fall 

studenternas åsikter om eventuella skillnader mellan Lund och Helsingborg. En 

förtjänst med surveyundersökningar är att man på kort tid har möjlighet att nå ut 

till stora grupper av individer. En annan fördel med metoden är att respondenten i 

lugn och ro kan tänka efter innan de fyller i sina svar. Man eliminerar även risken 
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för att intervjuaren på något sätt påverkar den svarande. Denna risk skulle troligen 

föreligga oss som studenter om vi intervjuade andra studenter, den så kallade 

biaseffekten (Körner & Wahlgren, 2005). En nackdel med metoden är risken för 

stort bortfall. May (1997) menar att ett sätt att minimera bortafallet ligger i att 

göra enkäten så enkel som möjligt att svara på. Detta är också är viktigt då man 

som forskare inte har kontroll över hur respondenterna tolkar frågorna och därför 

bör dessa vara så fria från tolkningsmöjligheter som det bara går.  

2.2 Urval 
Vår initiala tanke var att skicka enkäten till alla studenter på Socialhögskolan vid 

Lund Universitet eftersom just denna population var av intresse för vår 

undersökning. Detta skulle innebära ca 800 studenter. Vi resonerade att ju fler vi 

skickar ut till desto fler svar. Vi blev sedermera varse om att ett högt antal 

respondenter inte per automatik ger bättre kvalitet på undersökningen (May, 

1997) och gjorde därav urvalet att skicka enkäten till termin ett, tre och fem, vilket 

var 444 studenter sammanlagt. Detta var ett så kallat strategiskt val, då vår 

urvalsgrupp valdes utifrån en redan känd egenskap i detta fall egenskapen av 

student (May, 1997). Termin 1 var av intresse för att se huruvida eventuella 

skillnader upplevts tidigt i utbildningen. Termin 3 valde vi av skälet att det var 

den termin vi själva tydligt uppfattat skillnader mellan Lund och Helsingborg 

genom föreläsares kommentarer. Termin 5 valdes av anledningen att studenterna 

var ute på sin praktik och hade tillgång till Luvit. Detta resonemang speglar det 

faktum att vi redan på förhand var oroliga för att studenterna inte skulle ta sig tid 

att svara på enkäten. Vi valde medvetet bort vår egen termin, termin 6, eftersom vi 

är många i vår klass som är medvetna om de upplevda skillnaderna och har pratat 

om det vid flertalet tillfällen tidigare.  

2.3 Datainsamling 
Eftersom vi bestämt oss för att skicka en elektronisk webbenkät begav vi oss till 

Carina Olsson, kanslist på Socialhögskolan, i tron om att det skulle finnas ett 

färdigt program att använda genom universitet. Det fanns dock inte men vi blev 

tipsade om att det finns olika program på internet för detta ändamål. Efter en del 

sökande fann vi två av intresse, Survey Monkey och Google Docs Formulär. Det 

finns för- och nackdelar med båda programmen, vilka vi inte kommer redogöra 
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för i detalj, men för vår undersökning lämpade det sig utmärkt med Google Docs 

Formulär. Avgörande för valet var att Google Docs gav möjligheten att ladda ner 

resultatet gratis i excelformat, vilket är nödvändigt om man inte vill föra in all 

data i SPSS för hand. I Survey Monkey kostade denna tjänst ca 2000 kr. En annan 

fördel var att två personer kan vara inloggade på kontot samtidigt vilket 

underlättar i de fall man arbetar hemifrån. Något vi upptäckte efter att ha skapat 

kontot för ändamålet samt skickat enkäten, var att vår e-postadress vi har genom 

universitet faktiskt är kopplad till just Google Docs och därigenom ger tillgång till 

att lätt skapa samma webbenkät (även kallat formulär). Vi hade sedan tidigare 

ingen erfarenhet av att konstruera webbenkäter och tog även hjälp av 

instruktionsfilmer på internet (Kronkvist, 2011).  

Enkätkonstruktion 

När man ämnar göra en enkätundersökning är förarbetet av mycket stor vikt 

(May, 1997). När enkäten är skickad finns i stort sätt ingen möjlighet att ändra 

den och eventuellt felkonstruerade frågor kan påverka hela undersökningen 

negativt. Vi skriver i stort sätt, då just webbenkäter ger möjlighet att korrigera 

frågorna i efterhand, när svar redan börjat komma in. Men detta är inte att 

rekommendera om det inte är absolut nödvändigt. Ett enkelt stavfel kanske inte 

påverkar hur respondenterna uppfattar frågan i sig, men att exempelvis ändra en 

frågas konstruktion så att den tolkas annorlunda leder till att de som svarat 

tidigare och de som svarar efter korrigeringen inte svarat på samma fråga. 

En huvudregel vid konstruerande av en enkät är att enbart samla in de uppgifter 

som är relevanta för syftet (Körner & Wahlgren, 2005). Vi valde att inte fråga om 

kön och ålder då dessa variabler inte är intressanta för oss samt att fördelningen av 

män och kvinnor är väldigt ojämn på Socialhögskolan. Vi använde en 

kombination av öppna och slutna frågor i enkäten. Den öppna frågan gav 

möjlighet för respondenterna att utveckla med sina egna ord vad man tyckte och 

tänkte i det fall att man upplevt skillnader. Öppna frågor ger således möjligheten 

att se kvalitativa aspekter som inte blir synliga vid enbart slutna frågor (Körner & 

Wahlgren, 2005) Alla frågor, utom fråga sex (bilaga 1) som endast krävde svar 

om du svarat ”JA” på föregående fråga, var obligatoriska. Detta innebar att 

webbenkäten inte gick att skicka innan dessa frågor var besvarade. På detta sätt 

kunde inte respondenterna missa en fråga och vi minskade risken för bortfall. 
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Innan vi skickade ut enkäten genomförde vi en pilotstudie för att kontrollera att 

respondenterna tolkade våra frågor så som vi avsåg att de skulle tolkas.  Elva 

studenter, majoriteten på termin 7, fick fylla i en pappersenkät och ge sina 

synpunkter vilket medförde enstaka förtydliganden. Vi skickade även den till Per-

Erik Isberg, statistiklärare på Socialhögskolan, vars synpunkter resulterade i 

omkonstruering av några frågor.  

 

Distribution 
För att få tillgång till våra respondenters e-postadresser och kunna skicka ut vår 

enkät kontaktade vi åter igen Carina Olsson, kanslist på Socialhögskolan. Vi 

diskuterade tre eventuellt möjliga tillvägagångssätt: 1; Att Carina Olsson skickade 

ut e-post till alla studenter på termin ett, tre och fem. 2; Att vi fick tillgång till 

allas e-postadresser och själva skickade ut enkäten. 3; Att vi blev registrerade 

studenter på respektive termin och således kunde skicka via Luvit (Lunds 

Universitets studentportal). Hon kunde dock inte ta ställning till om hon fick 

lämna ut adresserna utan vi skickade en förfrågan till studierektor Helene Lahti 

Edmark för ett godkännande. Svaret blev att om studenterna inte motsade sig det 

kunde vi få ta del av deras Stil-adresser (Student i Lund e-postadress) och således 

själva skicka enkäten. Detta innebar att Carina skickade e-post till samtliga 

studenter och gav dem två veckor på sig att höra av sig om de inte ville lämna ut 

sin Stil-adress. En för oss relativt lång tid att vänta. Sex studenter hörde av sig och 

nekade till att få sin adress utlämnad vilket gav oss tillgång till 438 studenters e-

postadresser. Det bör nämnas att detta gav oss möjlighet att skicka till Stil-

adresserna men att det inte fanns någon möjlighet för oss att nå studenterna på 

deras Luvit-mail.  

Enkäten skickades via e-post som en bifogad länk. Genom att trycka på länken 

kom studenterna vidare till formuläret/enkäten. Innan vi skickade till studenterna 

testade vi att vi skicka till oss själva och upptäckte att länken inte fungerade. Detta 

berodde på en inställning i e-postprogrammet och var lätt, men mycket viktigt, att 

få åtgärdat. Om studenterna skulle behöva kopiera länken till webbläsarens 

adressfält skulle detta kunna påverka svarsantalet då varje litet extramoment kan 

innebära att de väljer att inte svara.  
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Missiv kallas det brev som medföljer vid enkätutskick, i vårt fall via e-post. 

Förutom instruktioner informerades respondenterna om syftet med 

undersökningen samt garanterad anonymitet (se kapitel etiska övervägande). Vad 

vi missade i enkäten var att upplysa om samtyckeskravet. I en webbenkät kan 

respondenten alltid välja att inte svara och på så sätt inte ge sitt samtycke.  

Enkäten skickades ut 2011-04-13 (bilaga 2) 

Påminnelse 1 skickades ut 2011-04-18 (bilaga 3) 

Påminnelse 2 skickades 2011-04-21 (bilaga 4) 

Förutom våra påminnelser pratade vi med Carina Olsson om vår oro för det låga 

svarsantalet samt oron för att studenterna inte öppnar sitt Stil-konto utan enbart 

Luvit. Carina lade således ut ett meddelande från oss, till alla tre terminer, på 

Luvits elektroniska anslagstavla vilket ganska omgående ökade svarsfrekvensen.  

Fram till sista svarsdatum kom svar, dock minskade antalet för varje dag. När 

enkäten stängdes 2011-04-26 hade vi fått in 189 svar vilket innebär en 

svarsfrekvens på 43 % (se avsnitt bortfallsanalys för vidare information). 

Analys/kodning 

När enkäten stängts laddade vi ner resultaten i ett exceldokument för att föra över 

dem i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Valet att använda SPSS 

var för oss självklart då det är detta program vi använt, samt har tillgång till, i vår 

utbildning. SPSS användes även i den instruktionsfilm vi tog del av på internet. 

Dock var denna information långt ifrån tillräcklig och vi fick också välbehövd 

hjälp av Per-Erik Isberg, både per telefon och personligen. Det blev tydligt för oss 

att undervisningen i SPSS på socionomprogrammet inte är tillräcklig för att på 

egen hand kunna behandla enkäter i SPSS. 

När man analyserar data från enkäter ser man relationen mellan olika variabler 

(May, 1997). I vårt fall har vi främst analyserat relationen mellan variablerna 

termin, förstahandsval av studieort och upplevda skillnader, samt nuvarande 

studieort. I fråga fyra, ”Vid val av studieort, hur viktiga anser du att följande 

alternativ vara?”, har vi inte redovisat variablerna geografisk närhet, studentliv 

samt antagningspoäng då dessa inte visade sig vara relevanta för syftet med vår 

undersökning. Den öppna frågan i enkäten som gav oss kvalitativa svar lyftes ur 
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och kodades som text. Då dessa svar var relativt korta kodade vi dem i sin helhet 

genom att sortera dem i olika tema. Ett urval av svaren har sedan citerats i sin 

helhet, eller bitvis, och presenterats genomgående i uppsatsen.  

 

Bortfallsanalys 

Den totala populationen på Socialhögskolan är ca 800 studenter fördelade över sju 

terminer. Av dessa utgjorde 444 studenter vårt urval fördelade på terminerna ett, 

tre och fem. Av dessa nekade sex stycken till att överhuvudtaget ta del av enkäten, 

ett så kallat svarsbortfall (Körner & Wahlgren, 2005). Totalt kvarstod 438 

studenter som fick ta del av utskicket. Av dessa svarade 189 stycken vilket gav en 

svarsfrekvens på 43 %. Individbortfallet, det vill säga de som inte svarade men 

hade tagit del av utskicket (Körner & Wahlgren, 2005), var 249 stycken. Av de 

som svarat hade samtliga fullföljt enkäten, vilket vi försäkrat oss om genom att 

göra majoriteten av frågorna obligatoriska. Således fick vi inget internt bortfall 

(Körner & Wahlgren, 2005).  

Trots att det fanns en stor risk för bortfall genom att använda webbenkäter valde 

vi denna metod framför att gå runt i respektive klass och dela ut enkäten, vilket 

skulle ha gett oss en markant större svarsfrekvens. Anledningen till detta var att vi 

ville ge respondenterna möjligheten att svara i lugn och ro utan att känna sig 

stressade av att vi samt en föreläsare, från vilken vi tar föreläsningstid, står och 

väntar. Vi tror heller inte att vi skulle fått in så många svar på just den kvalitativa 

frågan, vilken kräver lite mer tid, om enkäten ifyllts i ett klassrum.  

 

2.4 Reliabilitet & Validitet 
Validitet berör frågan om huruvida vi mätt vad vi avsåg att mäta (May, 1997). 

Detta anser vi oss ha uppnått genom att lägga stor vikt vid konstruktionen av 

enkäten (se avsnitt enkätkonstruktion) samt betona ordet upplevd. Denna betoning 

är viktig då vi avsåg att mäta studenternas erfarenheter av eventuella upplevda 

skillnader och inte faktiska skillnader.  
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Vår undersökning är fullt möjlig att återupprepa genom samma urval och metod 

vid ett senare tillfälle, det vill säga reproducerbar (May, 1997) vilket innebär att 

undersökningen är reliabel. Respondenterna är anonyma i undersökningen, vilket 

vi anser påverka svarens tillförlitlighet, då de inte behövt vara rädda för att 

uttrycka en eventuell kontroversiell åsikt.  Vi ser inte heller att studenterna skulle 

ha någon vinning av att ljuga i undersökningen. Genom webbenkäten ville vi 

undvika påverkansfaktorer, exempelvis vår närvaro (biaseffekten), föreläsarens 

eventuella närvaro eller studiekamraters påverkan på svaren.  

 

2.5 Etiska ställningstagande 

När man bedriver forskning finns en rad etiska övervägande att ta ställning till. 

Detta oavsett om det är en stor eller liten studie man ämnar genomföra.  

Samtidigt som samhället och dess medborgare kräver forskning av god kvalité för 

dess utveckling finns det krav och regler för att skydda de som är föremål för 

forskningen. Individskyddskravet innebär att individer som på något sätt ingår i, 

eller är föremål för, forskningen inte får kränkas, förödmjukas eller utsättas för 

psykisk och fysisk skada. För att säkerställa att individskyddskravet upprätthålls 

finns fyra huvudregler att överväga (Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer, 

1990).  

Informationskravet innebar att vi informerade våra respondenter i samband med 

att enkäten skickades ut. I detta brev, kallat missiv, informerades de om syftet 

med undersökningen och vad deras medverkan innebar. De informerades om att 

det var frivilligt, vilket innebar att de kunde välja att inte svara på enkäten, hur 

studien skulle genomföras samt var de kan ta del av den efter publikation. 

Information om att deras svar inte kommer användas i något annat syfte än till vår 

c-uppsats gavs vilket uppfyller nyttjandekravet. Vi missade dock att informera om 

samtyckeskravet. I detta fall gavs samtycket genom att de valde att svara på 

enkäten och skicka in den. Då ingen av våra respondenter är under 15 år behövde 

vi inte ta ställning till samtycke från vårdnadshavare. Rätten att avbryta sin 

medverkan i undersökningen efter att man redan svarat och skickat sin enkät var 

inte möjlig då svaren inte går att spåra till en enskild individ.  
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Det fjärde kravet, konfidentialitetskravet, innebär att våra respondenter ska förbli 

anonyma och att uppgifter om dem, eller uppgifter som på något sätt kan röja 

deras identitet ska förvaras och hanteras på ett säkert sätt. Vi kan på intet sätt 

koppla de e-postadresser vi fått ta del av med svaren som inkommit. E-

postadresserna har under undersökningens genomförande funnits i kontaktlistan 

på ett e-postkonto, speciellt öppnat för uppsatsens ändamål, och kommer efter 

uppsatsens färdigställande raderas.  

2.6 Arbetsfördelning 
Detta uppsatsarbete har till största delen gjorts tillsammans. Inledningsvis delade 

vi upp ansvaret för vissa delar. En av oss fokuserade på att hitta artiklar och 

teoriunderlag och den andra i konstruerandet av själva webbenkäten på internet. I 

övrigt har vi fortlöpande skrivit, analyserat, diskuterat samt redigerat materialet 

tillsammans.  

3. Tidigare forskning 
Den forskning vi tagit del av är i första hand olika utvärderingar och rapporter 

utförda av högskoleverket (HSV) samt olika Studentbarometrar. Vi har även tittat 

på internationella artiklar, då främst ur ett klassperspektiv då vi menar att vår 

undersökning, som studeras ur ett symboliskt organisationsteoretiskt perspektiv, 

har en underliggande klassdimension. Holmströms (2010) rapport från Lunds 

Universitet är uppdelad så man kan se skillnaderna mellan Lund och Helsingborg 

och är därför av stort intresse för vår undersökning. Vi inleder kapitlet genom att 

belysa den breddade rekryteringens bakgrund och innebörd.  

__________________________________________________________________ 

 

År 2001 kom propositionen (Prop. 2001/02:15) i vilken regeringen redovisade 

bedömningar och förslag inom ett flertal områden som berörde både högskolor 

och universitet. Ett område var den så kallade breddade rekryteringen för att 

kunna öka mångfalden och minska den sociala snedrekryteringen till högre 

utbildningar. Detta skulle innebära en ökning av underrepresenterade grupper, till 

exempel studenter med ickeakademisk bakgrund, utländsk bakgrund eller 
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studenter med arbetarbakgrund, på universitet och högskolor. Regeringen föreslog 

att det skulle införas en paragraf i högskolelagen vilken skulle ålägga universitet 

och högskolor att främja en breddad rekrytering. Förslaget innebar bland annat att 

varje universitet och högskola borde upprätta lokala handlingsplaner där åtgärder 

för hur arbetet med den breddade rekryteringen av studenter skulle bedrivas. 

Paragrafen infördes i högskolelagen hösten 2001.  

Högskoleverket fick sedan på uppdrag av regeringen att följa upp lärosätenas 

arbete med den breddade rekryteringen då man ansåg att mångfalden i samhället 

borde återspeglas bland högskolans studenter. Vid en utvärdering 2006 (Rapport 

2007:43 R) kunde högskoleverket konstatera att det var få lärosäten som hade 

lyckats med den breddade rekryteringen. Lunds universitet var ett av dem som 

inte lyckats förändra sin rekrytering (Rapport 2009:18 R) men arbetade likväl 

aktivt med frågan och hade upprättat handlingsplaner för syftet. Det finns 

dokumenterat hur universitet ska rekrytera studenter från underrepresenterade 

grupper samt vad detta kommer innebära och således kräva av universitetet. Bland 

annat ett ökat stöd i studierna. Målen för personalen, lärare och föreläsare, var 

kompetensutveckling i pedagogik för heterogena studentgrupper samt införandet 

av mångfaldsperspektiv i utbildningen. Dessa mål är uppnådda enligt universitetet 

(Rapport 2009:18 R). I Good & Nichols (2001) studie av skillnader mellan låg 

och hög inkomst elever och lärarnas förväntan på dessa, menar Good & Nichols 

(2001) att det finns växande bevis på att kvalitén på undervisningen i skolor som 

ligger i låginkomstområden inte är lika hög som de som ligger i 

höginkomstområden. Deras förslag på förändring är en interventionsplan där 

lärare ska tränas i att bli förbereda på att möta dessa elever. Som en del av deras 

utbildning ska alla få en gedigen bakgrund i förväntansteori, och på så sätt kunna 

förstå hur stor betydelse höga eller låga förväntningar har på eleverna, och att de 

blir medvetna om hur de på olika sätt kan förmedla positiv och negativ feedback 

(Good & Nichols, 2001).  

 
I Campus Helsingborgs handlingsplan för breddad rekrytering (Dnr HBG 

2007/326) står det att läsa att Campus arbetar aktivt med att nå grupper som 

normalt sätt inte lockas av information om högskolestudier. Statistiken visar att 

strävan att nå dessa grupper har också lyckats. Merparten av de studerande 
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kommer från yrkeslivet och en femtedel har utländsk bakgrund. Mångfalden av 

studenter ställer större krav på Campus och en av de viktiga åtgärder man har 

genomfört är personalutbildning i mångfaldsperspektiv. 

 

Tittar man på universiteten och högskolorna i sin helhet har den breddade 

rekryteringen avstannat. Tittar man däremot på enskilda utbildningar och 

lärosäten blir bilden annorlunda då skillnaderna har ett samband med 

utbildningsutbudet. Skillnaderna är mer jämt fördelade på nyare och mindre 

lärosäten än på de gamla etablerade lärosätena där också traditionella utbildningar 

som läkarprogrammet, juristprogrammet med flera finns. År 2009 hade det totalt 

sett för Lunds Universitet inte skett någon förändring avseende den breddade 

rekryteringen (Rapport 2009:18 R) men genom att titta på enskilda utbildningar 

syns en skillnad (Rapport 2007:43 R). Detta påpekar Holmström (2010) i Lunds 

Universitets Studentbarometer 2010 – en utvärdering av socionomprogrammet 

(Holmström, 2010). 

 

Ovannämnda utvärderingen genomfördes med enkäter, ifyllda våren 2009, och 

riktad till samtliga studerande på termin fem och sju samt alumner (studenter som 

tog sin examen mellan år 2004 och 2006).  Rapporten påvisar att studenter i Lund 

respektive Helsingborg skiljer sig åt i flera avseenden. Lundastudenternas 

gymnasiala bakgrund visar att de i större utsträckning gått på studieförberedande 

utbildningar. På Campus Helsingborg är det fler studenter som gått omsorg och 

serviceinriktande gymnasieutbildningar. Det är vanligare att Campusstudenterna 

kompletterat sina gymnasiebetyg via exempelvis Komvux. Merparten av 

Lundastudenterna (7 av 10) hade studerat på högskola eller universitet innan de 

påbörjade socionomstudierna. För Helsingborgsstudenterna var det färre än 

hälften som hade erfarenhet av tidigare universitetsstudier. 57 % av 

Helsingborgsstudenterna kommer från hem utan akademisk bakgrund, medan hos 

Lundastudenterna var det endast 38 % som inte hade hem med akademisk 

utbildningstradition (Holmström, 2010).  

 

En annan tydlig skillnad var att Helsingborgsstudenterna var äldre än 

Lundastudenterna. Detta kan förklaras av att Campusstudenterna i genomsnitt 

hade arbetet sju år innan påbörjade studier. Motsvarande för Lund var fyra år 



16 
 

(Holmström, 2010). I utvärderingen finns ett ifrågasättande av kravnivån på 

utbildningen. Nästan var tredje student från Lund påpekade att det var för låg 

studietakt och var fjärde student från Campus. Studenter som var 23 år eller yngre 

lade i genomsnitt nio timmar på självstudier medan de äldre, 35 år och uppåt, lade 

ner nästan 17 timmar i veckan. Det är också det yngre studenterna som menade att 

kravnivån är för låg, medan de äldre ansåg att studierna hade en högre 

svårighetsgrad. Studiernas kravbild följde på ett logiskt sätt deras intresse för 

självstudier. Cirka hälften (48 %) var intresserade av att studera vidare på 

avancerad nivå efter examen, och här var ingen skillnad på studenterna i 

Helsingborg respektive Lund (Holmström, 2010).  

Breddad rekrytering är inte något som enbart rör Sverige utan är också något man 

arbetar med i länder i Europa och USA. I en artikel av Crozier et al. (2008) kan 

man läsa att i Storbritannien, liksom i Sverige har den breddade rekryteringen följt 

det mönster som innebär att rekryteringen från andra sociala grupper inte är jämnt 

fördelad, utan vissa skolor och vissa program tar större andel av dessa studenter. 

En förklaring är att olika universitet lockar olika grupper. Artikeln redovisar 

resultatet av en undersökning där Crozier et al (2008). Gjorde en jämförelse av två 

grupper, främst medelklass och arbetarklass, men även med hänsyn till kön, ålder 

och etnicitet, på fyra universitet. Jämförelsen gjordes inom ramen för att man var 

den första i sin familj att gå på universitet och pågick under två läsår. Resultaten 

baseras på 88 intervjuer, 1209 enkätsvar samt 27 studenter man följde under 

denna tid. Crozier et al. (2008) placerade diskursen om breddad rekrytering inom 

ramen för privilegier på grund av klasstillhörighet och hur detta visar sig, 

reproducerar sig och förstärks beroende på vilket universitet man väljer och dess 

värderingar, men även studentens tidigare förberedelse av att läsa vidare på 

universitet. Efter avslutad utbildning, hade alla oavsett grupptillhörighet, lyckats, 

det var under själva studietiden som de största skillnaderna visade sig. 

Arbetarklassen hade i mindre omfattning än medelklassen varit förberedda på vad 

universitetsstudier innebar. Även om man förstod direktiv och syfte med kurser 

förstod de inte i samma utsträckning kulturen på universitet och kunde på så sätt 

inte tillgodogöra sig de fördelar den kunskapen kunde innebära. Exempelvis att 

engagera sig i kåren och studentlivet som inte bara har ett socialt syfte utan även 

är meriterande. Även för de som gick på ett universitet där de kände sig mer 
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hemma, på grund av större andel från sin egen klass, var förväntningar och krav, 

utöver kurskraven, ett mysterium. De fyra universiteten i undersökningen hade 

olika sätt att arbeta med de behov som uppstår till följd av större andel studenter 

från studieovana hem. Det rörde till största del saker som var direkt kopplat till 

studierna och de problem som kunde uppstå på grund av exempelvis dyslexi, 

avsaknad av dator mm. Författarna menar att detta visar att det inte bara är viktigt 

att informera om kraven för en specifik kurs utan att även förmedla information 

om det de kallar den ”osynliga pedagogiken”.   

Andra skillnader mellan grupperna var att arbetarklassen arbetade mer utanför 

studierna för att få ekonomin att fungera. De hade även större andel avbrott i sina 

studier till följd av generellt sett ostabilare livssituation.  

Många studentbarometrar från olika universitet och högskolor ger oss liknande 

bakgrundsinformation som ovan, men enbart i en av ca 20 barometrar fann vi 

information närmareliggande exakt det vi undersökt. I studentbarometern 2005 

från Gotlands högskola framkommer, under psykosocialt index rubrik 

diskriminering, att studenter där upplevde att föreläsare från fastlandet hade en 

något nedvärderande syn på studenterna på Gotland. Deras önskan vore att få 

andra lärosäten att sätta lika högt värde på studenterna på Gotlands högskola som 

på fastlandet (Studentbarometern Gotlands Högskola, 2005). Det fanns ingen 

vidare information om hur eller om man tänkt arbeta med just den frågan och det 

följdes heller inte upp i efterkommande barometer för Gotlands högskola.  

 
Studentbarometrarna har till syfte att ta reda på studenternas åsikter inom olika 

indexområden där några exempel på områden är utbildningsmiljö, undervisning, 

kursplan, examination och lärarkompetens. Studentbarometern syns inte följa 

någon nationell mall utan är en del av universiteten och högskolornas 

kvalitetsarbete och utformas av skolorna själva. Av detta skäl är Barometrarna av 

olika kvalitet, somliga i formen av en enkel sammanfattning och andra i form av 

gedigna rapporter. Områdena som mäts varierar också och många gånger skiljer 

sig barometrarnas mätindex från år till år och gör det då inte möjligt att jämföra 

resultaten, från olika år, med varandra.  
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4. Teori 
Vi menar att vår undersökning kan belysas bättre och ge oss större tyngd genom 

att ses både ur ett strukturellt perspektiv, då främst det symboliska ner till ett 

interaktionistiskt perspektiv där vi har använt oss av Pygmalionteorin även kallad 

Rosenthaleffekten. Vi tycker oss se en koppling av att ett symboliskt strukturellt 

perspektiv kan föras vidare ner till en social interaktionistiskt nivå. Det vill säga 

att kulturen och traditionen som ”sitter i väggarna” på en anrik institution även 

påverkar individerna emellan. 

__________________________________________________________________ 

 

4.1 Det symboliska perspektivet 
Inom organisation och ledarskapsområdet finns fyra grundläggande teoretiska 

perspektiv på organisationer. Dessa menar Bolman & Deal (2005) vara; det 

strukturella perspektivet, Human Rescource perspektivet, det politiska 

perspektivet och det symboliska perspektivet. Genom att titta på organisationer ur 

dessa perspektiv kan man närma sig och få en viss förståelse för hur en komplex 

organisation fungerar. 

 

Det symboliska är det perspektiv vi kommer titta närmre på. Enligt Bolman & 

Deal (2005) så bär symboler inom en organisation kraftfulla intellektuella men 

också känslomässiga budskap, där en mening, tro och en övertygelse blir de 

centrala bitarna i den kultur som skapas av de människor som ingår i en 

organisation. En mening kommer inte fram av sig själv utan den skapas av 

symboler som blir en del av våra kulturella mönster. Dessa mönster är svåra att 

urskilja när man som individ lever mitt i dem. De sitter liksom ”i väggarna” hos 

organisationerna. 

 

Det symboliska perspektivet har sin grund inom olika discipliner, bland annat 

organisationsteorier, sociologi och statsvetenskap. Men även Freud och Jung 

använde sig av symboliska begrepp för att förstå det mänskliga psyket (Bolman & 

Deal, 2005). Även antropologer har lagt mycket värde i att se symboler som en 
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förklaring till människors liv och kulturer (Ortner, 1973). Genom idéer från olika 

källor gör man inom det symboliska perspektivet olika grundantagande. 

 

 Det är inte viktigt vad som sker utan vilken betydelse det har. 

 För att hantera osäkerhet skapar människor symboler för att minska 

förvirringen och hitta en riktning i livet som ger hopp och tro. 

 Inom den privata sfären liksom i arbetslivet skapas kulturella myter, 

hjältar, ritualer, ceremonier och historier allt för att ge människor glädje 

och mening. 

 Kulturen är den sammanhållande länk mellan organisationer och 

människor som styrs genom gemensamma värderingar och övertygelser. 

 

”Symboler konkretiserar och uttrycker en organisations kultur – det sammanvävda 

mönster av åsikter, värderingar, praxis och artefakter som hjälper medlemmarna 

att förstå vem de är och hur de utför sina uppgifter.” (Bolman & Deal, 2005 

s.297).  

 

Spelar då kultur en roll i organisationer? Bolman & Deal (2005) menar att det 

finns en debatt där en sida påstår att organisationer har kulturer. Den andra sidan 

påstår att organisationer är kulturer. Man definierar kultur som ”det sätt vi gör 

saker på här” (Bolman & Deal, 2005). Kulturen är en produkt som konkretiserar 

all gammal visdom som de som varit där innan uppnått. Men den är också en 

process som ständigt förnyas när nya medlemmar introduceras i att lära sig de 

gamla sätten, vilka i sin tur själva blir lärare. Bolman & Deal (2005) frågar sig om 

det är ledarna som formar kulturen, eller tvärtom, kulturen som formar ledarna? 

Oavsett så utvecklar alla organisationer åsikter, värderingar och mönster och 

dessa finns på ett omedvetet plan hos individerna; där de genom myter, historier 

eller ritualer kommer i uttryck för andra. 

 

I det symboliska perspektivet listas olika symboliska former som ger tydliga roller 

för hur kulturen inom en organisation gestaltar sig. Myter, värderingar och 

visioner ger en organisation både mening och beslutsamhet.  Myter skapar både 

solidaritet och sammanhållning samtidigt som de förstärker den särprägel som 
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organisationen gör anspråk på. Bolman & Deal (2005)  menar att myter ofta har 

sin uppkomst vid grundande av en verksamhet. De ger ett exempel i sin bok på 

när Southwest Airlines skapades. Där planen skapades i en bar i San Antonio och 

skrevs ner på en servett. Enligt myten skulle en av företagets grundare Rollin 

King ha sagt till medskaparen Herb Keller, och den som skulle bli företagets VD; 

”Herb, vi startar ett flygbolag”. Keller svarade ”Rollin, du är inte klok. Vi gör 

det!”(Bolman & Deal, 2005 s.307). Denna galenskap och ihärdighet ska sen ha 

präglat och gett företaget sin speciella anda. Dessa myter fastställer värderingar i 

en organisation och visar en speciell karaktär för organisationen eller företaget. 

 

Hjältar och hjältinnor uppvisar genom uttalanden och gärningar vilka värden 

organisationer står för (Bolman & Deal, 2005). En hjälte eller hjältinna kan vara 

en ledare eller en annan mänsklig ikon som på olika sätt är medveten om vilken 

roll deras sätt att vara eller uttala sig förstärker de kärnvärden deras organisation 

försöker förmedla till alla. 

 

Sagor och historier förklarar motsägelser och löser problem (Cohen, 1969). 

Historier och sagor kan ibland kritiseras för att endast erbjuda underhållning och 

saknar värde i fråga om lärdom och fakta, men en historia kan förmedla 

information på ett mer övertygande sätt. Regler som man kan läsa sig till i olika 

dokument kan ibland ses som skrämmande, medan moralen och kontentan av en 

historia kan kännas både rolig och inspirerande (Armstrong, 1992). 

 

Händelser som symboliska ritualer och ceremonier visar vägen i en 

svårmanövrerad och okänd värld (Ortner, 1973). Ur ett historiskt perspektiv har 

människan ofta förlitat sig på ritualer och ceremonier. Ofta i frågor som har varit 

svåra att själva kunna kontrollera. Detta kan te sig i uttryck som regndanser, 

årsmöten, konvent eller skördefester. Initieringsriter för nya medlemmar kan 

också visa sig ha en stor symbolisk kraft. Inom en organisation har veteranerna 

som uppgift att visa nykomlingar all visdom och de värderingar som genom åren 

har förädlats. Men om nykomlingen endast följer traditionen riskerar 

organisationen att stanna upp i utvecklingen. Samtidigt som en organisation kan 



21 
 

hamna i både kaos och oreda om inte nykomlingen ”skolas in” av veteranerna 

(Bolman & Deal, 2005). 

 

Metaforer och humor hjälper människor att slappna av och därmed gå på djupet i 

olika frågor. Frågor som annars kanske hade varit för komplexa eller rent av 

obegripliga. En organisation kan nämnas som ”En skenande boskapshjord” eller 

en ”flotta på väg mot samma hamn” (Bolman & Deal, 2005). Metaforer kan 

konkretisera och göra svåra frågor till begripliga bilder av en verksamhet. Hansot 

(1979) påpekar att det är viktigare att få reda på varför personer i en organisation 

är allvarliga, snarare än att fråga sig varför de använder humor. Hon menar att 

humorn integrerar, uttrycker skepsis, ger flexibilitet, socialiserar och signalerar 

medlemskap. Humor och metaforer blir en slags flykt från fakta och hjälper oss 

hitta kreativa lösningar på komplexa frågor.  

4.2 Pygmalioneffekten  
Pygmalion är namnet på en kung från Cypern inom den grekiska mytologin. 

Pygmalion skulpterade en kvinnostaty i elfenben och förälskade sig i denna. 

Afrodite, den grekiska mytologins kärleksgudinna, gav statyn liv och döpte henne 

till Galatea (Wikipedia, 2011). Långt senare skapade George Bernard Shaw en 

pjäs med namnet Pygmalion, där en gentleman slår vad om att han kan förvandla 

den enkla blomsterflickan till en societetsdam. Pygmalioneffekten beskrivs ofta 

som ”du får vad du förväntar dig”. Förväntar du dig att det ska gå dåligt, så kan 

dina förväntningar bli en slags självuppfylld profetia. Även på andra hållet, där 

höga förväntningar av dig själv eller omgivningen ger en positiv effekt.  

Robert Merton lade 1948 fram sin tes om självuppfyllande profetior. Merton 

menade att när vi förväntar oss speciella beteenden av andra, så är dessa mer 

benägna att agera på ett sätt som leder till att det förväntade beteendet oftare 

inträffar (Rosenthal & Babad, 1985). Andra forskare upprepade därefter studier av 

olika art, bland annat Gordon Allport visade att länder som förväntades gå ut i 

krig oftare gjorde detta än länder som inte förväntades gå ut i krig. Andra studier 

som bevisade tesen om självuppfyllande profetior gjordes även i laboratorier, 

skolor, kliniker och på arbetsplatser.  
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Robert Rosenthal, professor i psykologi vid Harvard Universitet i USA, tog även 

han fasta på dessa idéer när han gjorde sin undersökning som år 1968 mynnande 

ut i boken ”Pygmalion in the classroom”.    

Rosenthal och Fode (1963b) var de första att utföra undersökningar i laboratorier 

avseende självuppfyllande profetior. Tio psykologistudenter på avancerad nivå 

blev utnämnda som försöksledare och fick i uppgift att göra en undersökning på 

20 första års psykologistudenter. Uppgiften bestod i att låta förstaårsstudenterna 

titta på ett antal neutrala foton av personer och därefter gradera dessa efter om de 

trodde personen på fotot upplevt framgång eller misslyckande. Manipulationen i 

experimenten bestod i att hälften av försöksledarna fick veta att deras grupp var 

speciellt benägen att uppfatta framgång och den andra hälften att deras grupp var 

benägen att uppfatta misslyckande. Instruktionerna de skulle ge sina grupper var 

identiska men trots detta visade resultatet att de fick högre grad av de svar de 

förväntade sig av sin respektive grupp. Senare forskning menade att troligen 

använde försöksledarna sitt röstläge för att kommunicera sin förväntan på sina 

försökssubjekt (Rosenthal & Fode, 1963b). Försöksledarna fick även utföra en 

uppgift rörande råttor i labyrinter. Man lät försöksledarna tro att somliga råttor var 

speciellt framavlade för att vara duktiga i labyrinter och att somliga råttor dåliga 

på att hitta i labyrinter. Resultaten blev även här att råttorna som de förväntade sig 

vara överlägsna i labyrinten också var det. Bevis pekar på att försöksledarna tog 

oftare och mer välvilligt i de råttor de hade högre förväntningar på (Rosenthal & 

Fode, 1963a).  

Om råttor lyckas bättre när deras försöksledare tror mer på dem, så kanske detta 

fenomen även fungerar på studenter resonerade Rosenthal. För att pröva sin 

hypotes valde Rosenthal och Jacobsen (1968) slumpvis ut cirka 20 % av barnen i 

18 skolklasser. Därefter underrättade de respektive elevers lärare om att dessa 

(slumpvis utvalda) elever skulle komma att blomma ut intellektuellt under det 

läsår de hade framför sig. Det fanns dock ingen skillnad mellan de utvalda 

eleverna och deras klasskamrater utan denna skillnad existerade enbart i lärarnas 

medvetande. Åtta månader senare testades samtliga barn med ett standardiserat 

IQ-test. Resultaten visade att större intellektuella framsteg hade gjorts av de barn 

som lärarna på förhand fått veta skulle göra framsteg och därav också förväntat 
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sig mer av. Lärarna hade antagit rollen som Pygmalion och de speciellt utvalda 

eleverna blev deras Galatea (Rosenthal & Jacobsen, 1968). 

I en undersökning som genomfördes 1981 av E Babad och J Inbar tittade dessa på 

vilka människor som hade större möjlighet att påverka andra med sin bias. Bias 

kan kort förklaras som en persons tankehandlingar och aktiva värderingar av 

situationer, grupper och personer baserat på sina förutfattade meningar. I sin 

undersökning delade de upp lärare i högbias-personer och lågbias-personer. 

Högbias-lärarna fann de vara generellt mer auktoritära och dogmatiska. Dessa 

lärare var också mer enväldiga och höll en större distans till sina elever, jämfört 

med lågbias-lärarna. Högbias-personerna saknade självinsikten om sitt beteende 

och kunde inte se sig själva vara mer enkelspåriga eller dogmatiska än sina 

lågbias-kollegor (Babad; Inbar, 1981). I en undersökning Babad och Inbar gjorde 

tillsammans med Rosenthal (1982b) fann de viktiga skillnader när det gällde 

utvärderingsbeteendet mellan hög- och lågbias-lärarna. När lågbias-lärarna skulle 

göra utvärderingar av vilka elever de förväntade sig bättre resultat av, i fysiskt 

jobbiga gymnastikövningar, så fanns endast en variabel med, och detta var helt 

enkelt vilken klass de gick i. En sjätteklassare förväntades av dessa lärare göra 

bättre resultat än en tredjeklassare. En intressant upptäckt gjordes när lärare med 

hög bias gjorde samma bedömning. De grundade sina bedömningar, inte bara på i 

vilken årskurs eleverna gick, utan även på vilken socioekonomisk status de hade, 

deras kläder och ett tilltalande utseende.  

I samband med Babad, Inbar och Rosenthals undersökning om lärarnas 

utvärderingsbeteende (1982b), så gjordes också en studie baserad på hur hög- och 

låg-biaslärarna behandlade de elever de hade höga förväntningar på. I studien 

kunde man se effekten av lärarnas förväntningar i barnens faktiska resultat. I 

denna studie (Babad, Inbar & Rosenthal, 1982a) gör de förutom Pygmalions 

positiva effekter en kontrasterande jämförelse med Golem som var en mekaniskt 

byggd varelse som av sina skapare kommer till liv, men utvecklar sig till ett 

monster (Rosenthal & Babad, 1985). Lärare som behandlar förväntat 

lågpresterande elever på ett negativt sätt ger också sämre resultat enligt 

Golemeffekten.  
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En undersökning där man försökte titta på just Golemeffekten gjordes av Dennis 

Reynolds mellan 2001 – 2004 på ett stort universitet i nordöstra USA. Reynolds 

(2007) kom till slutsatsen att när lärarna har negativa förväntningar så påverkar 

det elevernas resultat på ett negativt sätt. Lärdomen han drar är att kan vi utnyttja 

Pygmalioneffekten, så kan vi begränsa Golemeffekten (Reynolds, 2007).  

I undersökningen med elevers fysiska resultat tittade man på lärarnas beteende i 

fyra variabler; icke-dogmatiska, lyhördhet, kritiska och vänliga (Babad et al., 

1982a). Elevernas fysiska uppgifter som mättes var antal situps (för flickor), 

armhävningar (för pojkar), längdhopp och intervallöpning. Resultaten visade att 

lågbias-lärarna behandlade alla elever relativt lika. Högbias-lärarna behandlade 

eleverna de förväntade sig låga resultat av dramatiskt sämre än de andra eleverna. 

Själva resultatet visade att eleverna utförde likvärdiga resultat tillsammans med 

lågbias-lärarna, medan högbias-lärarna fick noterbart högre resultat av de elever 

de förväntade sig mycket av. Samtidigt som resultatet blev sämre för de elever 

som de förväntade sig ett dåligt resultat av, jämfört med de elever lågbias-lärarna 

hade i sina grupper. Inte alla lärare är lika mottagliga för att överföra biaseffekter 

på elever och enligt Babad och Rosenthal så skulle det nu vara möjligt att på 

förhand säga vilka lärare som är mottagliga för denna överföring.  

Richard E Snow är en av de som riktat kritik mot Rosenthals studier av 

Pygmalioneffekten. Det är främst resultaten från originalstudien som visade att 

Pygmalioneffekten skulle påverka intelligensen som han kritiserar.  Att effekten 

existerar som ett psykologiskt fenomen håller han dock med om. Han syftar till att 

studien om intelligenspåverkan innehöll metodologiska problem som gör att 

resultatens sanningsenlighet kan ifrågasättas (Snow, 1995).  

 

Rosenthaleffekten eller Pygmalioneffekten är en teori om att elevers resultat blir 

bättre om lärarnas förväntningar på dem är höga. Lärarna har via blickar, ord, 

röstläge, leenden visat att de förväntat sig mer av vissa elever. Detta ger effekten 

av att eleverna presterar mer och bättre. Dessa effekter av interpersonella 

förväntningar uppstår inte bara i laboratorier, kliniker, klassrum och 

gymnastikhallar utan även så väl på arbetsplatser som högskolor.  
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5. Empiri 
Vi kommer i detta kapitel redovisa resultatet av vår undersökning med hjälp av 

diagram, korstabeller och förklarande text. Resultaten kommer inte analyseras 

här utan enbart presenteras i antal eller procent individer som har svarat.  

__________________________________________________________________ 

I vår undersökning skickade vi ut en elektronisk enkät, via e-post, till 438 

studenter, som gick på termin ett, tre och fem på Socialhögskolan i Lund och 

Helsingborg. Av dessa svarade 189 studenter vilket ger en svarsfrekvens på 43 %.  

Av dessa var 100 Lundastudenter och 89 Helsingborgsstudenter.  Fördelningen 

mellan svarande på de olika terminerna var följande; 65 studenter på termin 1, 51 

på termin 3 och 73 på termin 5. 

Tabellen nedan visar hur många som hade Lund respektive Helsingborg som sitt 

förstahandsval av studieort. 

 

 

 
Förstahandsval av ort 

Total Helsingborg Lund 

 Antal studenter i Helsingborg 65 24 89 

Antal studenter i Lund 2 98 100 

Total 67 122 189 

tabell 1 

Här ser vi att 122 av totalt 189 studenter (65 %) valde Lund i förstahand och 67 

studenter Helsingborg. 24 av Helsingborgsstudenterna hade således Lund som 

förstahandsval medan resterande 65 Helsingborgsstudenter (73 %) hade 

Helsingborg som sitt förstahandsval.  

I diagram 1 och korstabell 2 nedan ser vi att ett bra studierykte är viktigt oavsett 

val av studieort. För 9 av 10 studenter, med Lund som förstahandsval, var ett bra 

studierykte helt avgörande eller av stor betydelse. För de som valt Helsingborg i 

förstahandsval anser 3 av 4 studenter att studieryktet är helt avgörande eller av 

stor betydelse.  
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Diagram 1  

 

 

 

 

Vid val av studieort hur viktiga anser du att följande alternativ var? 

[Bra studierykte] 

Total 

Helt 

avgörande 

Har stor 

betydelse 

Har liten 

betydelse 

Saknar helt 

betydelse 

Mellan Lund och 

Campus 

Helsingborg vilken 

studieort var ditt 

förstahandsval av 

dessa två? 

Helsingborg 9 41 12 5 67 

Lund 37 72 9 4 122 

Total 46 113 21 9 189 

Tabell 2 
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På frågan ”Har du, efter att du börjat på Socialhögskolan upplevt eller hört talas 

om, skillnader mellan studenterna i Helsingborg och Lund?” fördelade sig svaren 

som diagram 2 och tabell 3 nedan visar.  

Tabell 3. 

 

Vi kan konstatera att på termin 1 har 27 studenter (42 %) upplevt skillnader och 

38 studenter inte upplevt eller hört talas om skillnader mellan studenterna i 

Helsingborg och Lund. Tittar vi därefter på termin 3 är där en markant ökning då 

36 studenter (71 %) har upplevt skillnader av 51 svarande.  På termin 5 är 

ökningen ännu tydligare då 59 studenter (81 %) av 73 upplevt skillnader. 

Ökningen antyder att om undersökningen gjorts på terminerna sex och sju hade 

 

Diagram 2 

 

 
Upplevda skillnader per termin 

Total 1 3 5 

 Ja 27 36 59 122 

Nej 38 15 14 67 

Total 65 51 73 189 



28 
 

fler upplevt skillnader. Första terminen utmärker sig genom att det är fler som inte 

upplevt skillnader än de som upplevt skillnader.  

 

Resultat på tentor och arbeten skiljer sig säger lärarna. 

Lundastudent 

 

Föreläsare har sagt att studenterna i Lund är bättre och smartare 

                                                           Helsingborgsstudent 

 

Följande diagram visar samtliga terminer uppdelat mellan studieorterna, 

Helsingborg/Lund, på samma fråga ”Har du, efter att du börjat på 

Socialhögskolan upplevt eller hört talas om, skillnader mellan studenterna i 

Helsingborg och Lund?”.   

 

Diagram3. 
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Upplevda skillnader per ort 

Total Ja Nej 

 Helsingborg 63 26 89 

Lund 59 41 100 

Total 122 67 189 

Tabell 4. 

 

Gemensamt är att det är fler som svarat ja, på bägge orterna, än nej. I Helsingborg 

svarade 63 (71 %) av totalt 89 att de upplevt skillnader. I Lund var det 59 stycken 

(59 %) av 100. Sammanlagt svarade 122 studenter (65 %) att de har upplevt 

skillnader och 67 stycken (35 %) svarade att de inte upplevt någon skillnad. Detta 

visar att nästan två av tre studenter på något sätt upplevt skillnader mellan 

Helsingborg och Lund.  

Jag upplever och har fått höra att Lundastudenterna är mer effektiva och 

ambitiösa i sina skriftliga arbeten, ställer frågorna till föreläsarna på ett 

vetgirigt och stimulerande sätt (och mer frekvent) samt har en högre 

studienärvaro/närvaromoral än singelikar i H-borg. 

Lundastudent 

Lärarna har hela tiden sagt att vi i Hbg har haft bättre resultat på 

tentorna osv. och vi har även fått det bekräftat av studenterna som går i 

Lund.  

Helsingborgsstudent 

Vissa föreläsare har sagt att studenterna i Lund ofta får bättre resultat på 

tentorna. 

Lundastudent 

…Även lärare som jämför mycket och ser ner på Hbg känns det som. 

Uttryck som, ”ja men de gick bra för de i Lund” är inte helt ovanliga… 

Helsingborgsstudent 

Diagram 3 illustrerar frågan ”hur har du upplevt eller hört talas om dessa 

skillnader?”. Här ska man komma ihåg att studenterna hade möjligheten att svara 

med flera alternativ (ex via föreläsare och andra studenter) det innebär att 

staplarna bör läggas på varandra. 
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Diagram 3 

 

 

Om ja på fråga 5, hur har du upplevt eller hört talas om dessa skillnader?(fler än ett svar 

möjligt) 

Total Ej hört något Studenttidning 

Via andra 

studenter Via föreläsare 

Via föreläsare 

och andra 

studenter 

 Ja 1 1 27 38 55 122 

Nej 67 0 0 0 0 67 

Total 68 1 27 38 55 189 

Tabell 5. 

För att kunna se hur många studenter som totalt har hört via andra studenter, och 

hur många som totalt har hört via föreläsare är vi tvungna att adderar staplarna 

”via andra studenter” och ”via föreläsare och andra studenter”. Samma sak har vi 

gjort med staplarna ”via föreläsarna” och ”via föreläsarna och andra studenter”. 

Detta på grund av att här fanns en flervalsfråga som var problematisk att hantera i 
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SPSS, vilket innebar att programmet inte kunde addera variablerna i 

flervalsfrågan. Detta innebär att fick vi fram att 82 studenter (43 %) har hör talas 

om skillnaderna via andra studenter, och 93 studenter (49 %) hört talas om 

skillnader via föreläsare.   

Diagram 4 och tabell 6 nedan visar på upplevda skillnader uppdelade per 

studieort. Diagram 4 visar att 45 % av Lundastudenterna har hört från föreläsare 

om skillnader. I Helsingborg är motsvarande siffra 54 %. Andelen som hört om 

skillnaden från andra studenter är 34 % i Lund respektive 54 % i Helsingborg. I 

Lund har 42 % inte upplevt några skillnader och i Helsingborg är det 30 % som 

inte upplevt skillnader.    

 

 

Diagram 4 

Många gånger har jag upplevt att föreläsarna inte uppskattar Helsingborg. 

Detta grundar sig i vad studenterna i Lund berättat om vad föreläsarna yttrat 

om Helsingborgsstudenterna. Bla att man måste förklara mer utförligt för 

Helsingborgsstudenterna för de förstår inte annars. Jävligt dåligt av dessa 

föreläsare om det stämmer.  

Helsingborgsstudent 

Föreläsare har sagt att studenterna i Lund är bättre och smartare.  
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Helsingborgsstudent 

 

…har hört flera gånger av förläsarna att studenterna i Helsingborg är sämre på 

att diskutera. Vi studenter i Lund brukar få beröm för att vi är så duktiga på att 

diskutera i jämförelse med de i Helsingborg. 

Lundastudent 

 

Föreläsarna som förläser för både lund o hbg brukar påpeka hur tysta vi är i 

hgb, och att det får fler frågor/diskussion i lund. 

Helsingborgsstudent 

Duktigare studenter i Lund, bättre resultat från Lundastudenterna. 

Lundastudent 

 

 

 

 

Om ja på fråga 5, hur har du upplevt eller hört talas om dessa skillnader?(fler än 

ett svar möjligt) 

Total Ej hört något 

Studenttidn

ing 

Via andra 

studenter Via föreläsare 

Via föreläsare och 

andra studenter 

 Helsingborg 26 1 14 14 34 89 

Lund 42 0 13 24 21 100 

Total 68 1 27 38 55 189 

Tabell 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Vi ställde frågan ”upplever du att föreläsarna uppmuntrar dig att läsa vidare, 

exempelvis på mastersprogram?” Det var ingen stor skillnad mellan Lund och 

Helsingborg förutom svarsalternativet ”flera gånger” där 14 % av 

Lundastudenterna och 8 % av Helsingborgsstudenterna valt detta svarsalternativ. 

 

 

Antal 

 

Upplever du att förläsarna uppmuntrar dig att läsa 

vidare, exempelvis på Mastersprogram? 

Total Flera gånger Enstaka gånger Inte alls 

Jag är student på 

Socialhögskolan i studieort 

Helsingborg 7 52 30 89 

Lund 14 52 34 100 

Total 21 104 64 189 

     

Tabell 7 

 

 

Diagram 5 
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Trots att det är samma föreläsare/lärare vi har och egentligen läser samma sak, 

känns det inte riktigt som att de tillhör Lund, mycket pga man aldrig har 

träffat de, känner inte de. 

 Lundastudent 

 

Vet inte om det är rätt att skriva här men tycker det är otroligt löjligt att det 

måste stå campus helsingborg på vårat diplom som vi får när vi examinerar.  

Helsingborgsstudent 

 

 

Vår slutliga fråga var ”upplever du att Campus Helsingborg tillhör Lunds 

Universitet?”  I diagrammet nedan jämför vi de två studieorternas svar.  
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Diagram 6 

 

 

 

 

Antal 

 

Upplever Du att Campus 

Helsingborg tillhör Lunds 

Universitet? 

Total Ja Nej 

Jag är student på 

Socialhögskolan i studieort 

Helsingborg 68 21 89 

Lund 42 58 100 

Total 110 79 189 

Tabell 8 

Här ser man tydligt att majoriteten av Helsingborgsstudenterna (76 %) upplever 

sig tillhöra Lunds Universitet. I Lund däremot upplever endast 42 % att Campus 

Helsingborg tillhör Universitet.   
 

6. Analys 
Vi kommer här titta på vår empiri ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Vi 

förklara varför den breddade rekryteringen, den högre intagningspoängen och 

föreläsarnas förutfattade meningar, kan hänga samman med studieresultatet. Vår 

undersökning visar att studenter upplever skillnader, Holmströms 

studentbarometer (2010) visar på bakgrund och skillnader mellan studenterna på 

de två orterna. Pygmalion teorin ger en förklaring till vilka konsekvenserna kan 

bli vid förutfattade meningar och förväntningar från föreläsarna.    

__________________________________________________________________ 

I mitten på 1600-talet grundades Lunds Universitet. Under 1900-talet utvecklades 

universitetet till att bli Skandinaviens största institution för forskning och 

utbildning (Lunds Universitet, 2011). I början av 2000-talet blir samtliga 

universitet och högskolor ålagda av regeringen att arbeta med breddad rekrytering 

(HSV, 2009). En breddad rekrytering medför att studenter från 
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underrepresenterade grupper ökar på universiteten. Exempel på dessa kan vara 

studenter med icke-akademisk bakgrund, arbetarbakgrund och utländsk bakgrund. 

Lunds Universitet har lyckats med denna rekrytering, till stor del på grund av att 

Campus Helsingborg startade sin verksamhet år 2000 (Lunds Universitet, 2011). 

Där har fokus lagts på en större variation av studenternas studiebakgrund, men 

även att spegla det lokala näringslivsbehovet. För att lyckas kombinera ett 

kvantitativt större utbud av studenter och samtidigt behålla den kvalitativa nivån, 

ska universiteten enligt handlingsplanen för breddad rekrytering (Rapport 2009:18 

R) se till att anställda har kompetens att hantera heterogena studentgrupper, 

mångfaldsfrågor och möta alla på ett professionellt sätt.  

Sett ur ett symboliskt organisationsperspektiv är det inte svårt att förstå att detta 

nästan 350-åriga lärosäte har skapat sig symboler som blir en del av de kulturella 

mönster, där både traditioner, åsikter, värderingar, praxis och mönster tar sig olika 

uttryck (Bolman & Deal, 2005). Det är inte heller svårt att förstå att Campus 

Helsingborg ligger långt efter med att skapa sig dessa symboler som blir till 

kraftfulla intellektuella men också känslomässiga budskap (Bolman & Deal, 

2005) med enbart ett decennium som universitet och sina lokaler i en gammal 

gummifabrik.  

När Skandinaviens största universitet ska utöka är Helsingborgs kommun av 

naturliga skäl intresserad, med all goodwill detta medför för en kommun. Belyses 

detta ur ett symbolisktperspektiv, skulle man kunna påstå att Helsingborg får ta 

smulorna från det högt akademiskt dignande kunskapsbord som Lunds Universitet 

bjuder på.  När regeringen kräver att högskolornas och universitetens 

upptagningsområden ska breddas, är Campus Helsingborg en bra 

samarbetspartner. Från vår organisationsteoretiska utgångspunkt är det förståligt 

att det är Campus Helsingborg, sprunget ur en stövelfabrik, och inte universitet i 

Lund, med sina sekel av akademisk tradition, som tar en stor del av dessa 

studenter som den breddade rekryteringen medför. Ur ett symboliskt perspektiv 

kan Lunds Universitet således följa kravet från regeringen samtidigt som man inte 

behöver ge avkall på kvalitén på sina studenter, eller det symbolvärde man skaffat 

sig. Campus Helsingborg arbetar aktivt med att ta emot de studenter som den 

breddade rekryteringen medför (Dnr HBG 2007/326), vilket innebär studenter 

utan akademisk bakgrund, studenter vilka inte har läst högskoleförberedande 
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gymnasieutbildningar samt studenter med arbetarbakgrund och 

invandrarbakgrund, det vill säga studenter med en större studieovana vilket också 

Holmströms (2010) rapport vittnar om. 

Jag har upplevt att det är skillnad och att Lund känns mer proffsigt. 

Ungefär som att Lund är borgarna och Campus är arbetarklassen. Jag 

vill tillägga att jag personligen tycker att Campus upplevs som en del av 

Lund men jag tror många inte känner det så. Framförallt de som läser 

andra program (än socionomprogrammet) och fristående kurser. 

Skillnaden anser jag vara mer av det är högre status på Lund än på 

Campus och att fler vill gå där pga. detta.  

Helsingborgsstudent 

 

I vår undersökning såg vi att oavsett studieort är ett bra studierykte av stor 

betydelse eller helt avgörande. För de med Lund som förstahandsval ansåg 9 av 

10 att ett bra studierykte var helt avgörande eller av stor betydelse.  För de som 

valt Helsingborg som sitt förstahandsval ansåg 3 av 4 studenter att studieryktet var 

av stor betydelse eller helt avgörande (diagram 1). Detta visar att en stor andel av 

dem som sökt sig till Lunds Universitet (där Campus också ingår) gjort så på 

grund av dess goda rykte. Ur det symboliska perspektivet kan vi förstå detta 

genom att det är Lunds Universitet som symbol som är det viktiga och inte den 

geografiska orten som styr valet. Campus Helsingborg har inte enahanda odlat 

upp sitt studierykte, utan här spiller Lunds Universitets rykte som en anrik 

kunskapens högborg, även över på Campus Helsingborg. Det går inte att utesluta 

att Campus Helsingborg själv har en fördel, ur det symboliska perspektivet, som 

ett litet universitetet med en kamratlig anda. Internationell forskning visar på att 

vid en breddad rekrytering söker studenterna sig till sin egen klass. Således drar 

olika universitet och program olika studentgrupper (Crozier et al. 2008). 

Holmströms (2010) studentbarrometer visar att 62 % av lundastudenterna kommer 

från hem med akademisk utbildningstradition, motsvarande siffra för Helsingborg 

är 43 %.  
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Kom in på socionomprogrammet på Campus, stortrivdes där för 

gemenskapen var varm, nära och fin. Alla var måna om varandra. I 

början på termin 2 fick jag byta till Lund då det skulle underlätta 

familjelivet därhemma när jag inte behöver pendla. Blev som en chock 

när jag kom till Lund, alla var fokuserade på sig själva och den varma 

och nära gemenskapen lyste med sin frånvaro. Det är fortfarande 

likadant och jag har bättre kontakt med klasskamraterna på Campus än i 

Lund. Campus kommer att ligga mig varmt i hjärtat. 

Lundastudent 

Har hört lärare som sagt att de tycker bättre om Lund! Många studenter 

som upplever Lund som en bättre studentstad, mer aktiviteter för 

studenterna. Kyligare klimat bland studenterna i Lund. Personligen 

anser jag campus Helsingborg vara mer ”kamratligt” pga den lilla 

storleken. 

Helsingborgstudent 

Helsingborg har sagts ha en större social gemenskap enligt några som 

har provat gå där på ett par föreläsningar från Campus i Lund. 

Lundastudent 

 

Vi såg att av 189 studenter var det 122 som valt Lund i förstahandsval (tabell 1). 

Enligt Bolman & Deal (2005) utvecklar alla organisationer åsikter, värderingar 

och mönster som finns på ett omedvetet plan hos individerna vilka sedan överför 

detta till andra. Detta kan så ske genom att före detta studenter berättar och för 

vidare historier och minnen till sina barn, barnbarn och andra i sin omgivning. På 

så vis förs organisationens djupt rotade kultur av solidaritet och sammanhållning 

(Bolman & Deal, 2005) vidare till nästa generation som omedvetet men likväl 

självklart söker sig till det anrika universitetet i fråga.  

Det mesta som är skillnader jag hört är främst att Lunds Universitet 

ändå är Numero Uno, so to say, fast helt utbildningsmässigt är väl 

skillnaden inte så stor. Många av våra föreläsare undervisar ju även 
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Hbg. Detta till trots så verkar ändå ”stämpeln” Lunds universitet och du 

verkligen gått i praktiken i Lund vara pricken över i:et. Detta är en 

redogörelse för intryck jag fått och de uppfattningar jag mött. Sen 

behöver dessa inte stämma!  

Lundastudent  

Det faktum att fler söker sig till utbildningen i Lund än i Helsingborg är 

anledningen till att antagningspoängen är högre i Lund. Detta leder till att de 

studenter med lägre betygssnitt har större sannolikhet att komma in på 

utbildningen i Helsingborg där söktrycket är mindre. Även om snittet på 

gruppnivå är högre i Lund än Helsingborg ska man komma ihåg att var tredje av 

de sökande valde Helsingborg som sitt förstahandsval, vilket innebär att inte alla 

studenter i Lund har ett högre betygssnitt än studenterna i Helsingborg.  

Påpekar att resultaten blir bättre i Lund. Förmodligen säger de bara så 

för att sporra en eller starta upp en debatt mellan de olika klasserna. Har 

en föreläsare för tillfället som påpekade att det var högre 

intagningspoäng och bättre resultat på tentorna i Lund så därför var de 

lite smartare än oss i Helsingborg.  

Helsingborgsstudent 

  

I vår problemformulering gjorde vi ett antagande att studenterna upplevde 

skillnader mellan Lundastudenter och Helsingborgsstudenter. Detta baserade vi på 

att vi själva hade upplevt att föreläsarna gav kommentarer och antydningar om att 

där fanns en skillnad.  Eftersom vi i vår klass uppmärksammat detta, ville vi se i 

en undersökning om andra klasser och terminer hade upplevt något liknande. I 

undersökningen uteslöt vi vår egen termin just för det faktum att vi efter 6 

terminer var väldigt uppmärksamma på föreläsarna medvetna eller omedvetna 

diskriminerande åsikter.  

Om det nu fanns en medvetenhet hos föreläsarna att Helsingborgsstudenterna 

hade ett sämre resultat än sina gelikar i Lund, ville vi då också se om där fanns ett 

större intresse hos föreläsarna att påvisa om möjligheten till vidareutbildning till 
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just Lundastudenterna. Vi ställde frågan ”upplever du att föreläsarna uppmuntrar 

dig att läsa vidare på exempelvis mastersprogram”. Det visade sig att det inte var 

så stor skillnad mellan de två orterna, även om det var dubbelt så många studenter 

i Lund (14 stycken) än i Helsingborg (7 stycken) som hört föreläsarna uppmuntra 

till att läsa vidare flera gånger. Det var också några fler studenter från Helsingborg 

(34 stycken) som inte alls upplevt uppmuntran att läsa vidare från föreläsarna, för 

Lund var det 30 studenter. Det som förvånar är väl i så fall det faktum att det är 34 

% av de svarande som inte upplever en uppmuntran från föreläsarna att läsa 

vidare. Vi får anta att hade vi frågat termin sex och sju hade resultatet sett 

annorlunda ut.  

När vi ställde frågan ”har du, efter att du börjat på Socialhögskolan, upplevt eller 

hört talas om skillnader mellan studenterna i Helsingborg och Lund?” delade vi 

upp de svarande i terminer, detta för att få reda på om dessa uppfattningar om 

skillnader gjorts redan på första terminen. Det var endast 42 % av studenterna på 

termin 1 som upplevt skillnader. På termin 5 kände 81 % av skillnaderna, och vi 

fick nu bekräftat att vi inte var ensamma om att ha upplevt skillnader. Nästa fråga 

var följaktligen ”hur har du hört talas om dessa skillnader?” Från vår 

undersökning kan vi se att varannan student fått reda på skillnaden från 

föreläsarna. Allt tyder också på att hade vi frågat studenter som gått längre på 

Socialhögskolan så hade det varit ännu fler som hört om skillnader från 

föreläsarna. Så vi fick vårt antagande bekräftat. Varannan student har genom 

föreläsarnas, omedvetna eller medvetna, kommentarer och antydningar ofta utan 

att ha frågat efter det, fått reda på att den andra orten är bättre eller sämre än den 

man själv går på.  

Att jämföra, värdera och kategorisera är något vi människor gör för att förstå och 

skapa ordning i vår tillvaro. Att jämföra två klasser är förståeligt i sig och faller 

sig i mångt och mycket naturligt, men ur det symboliska perspektivet kan vi förstå 

att dessa jämförelser inte är neutrala och fria från värderingar utan speglar en hel 

organisations inneboende symbolvärde. Föreläsarna, liksom alla anställda inom 

organisationen, bär dessa värden, budskap och värderingar som denna 

representerar inom sig på ett omedvetet plan. Det som ”sitter i väggarna” finns så 

även i de individer som vistas och är verksamma inom dess väggar och förs 

vidare, medvetet såväl som omedvetet, genom både tydliga och subtila uttryck.  
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Ofta kommentarer om vem som har klarat tentorna bäst, och alltid utan att 

någon har frågat efter jämförelsen.  

Helsingborgsstudent 

 

Vissa föreläsare har sagt att studenterna i Lund ofta får bättre resultat på 

tentorna.  

Lundastudent 

 

Att h-borg studenterna presenterar bättre 

Lundastudent 

 

Att både lärare och elever tycker att de studenterna i Lund är bättre. Att de i 

lund ligger på en mycket högre nivå. 

Helsingborgsstudent 

 

Oavsett om budskapet som förmedlas, via olika uttryck, är positivt eller negativt 

kan det ha en påverkan på de som är mottagare för det. Där det symboliska 

perspektivet erbjuder oss en förståelse och förklaring till varför det görs en 

skillnad erbjuder det interaktionistiska perspektivet oss en förståelse för hur det 

påverkar studenterna. De interaktionistiska effekterna, det vill säga, när 

föreläsaren möter studenterna, visar Rosenthal, Babad, Reynolds m.fl. om lärarna 

har större förväntningar på sina elever så kommer det ge effekten av att dessa 

presterar bättre. Robert Mertons tes om självuppfyllande profetior ger oss också 

en förklaring till att när vi förväntar oss ett speciellt beteende av andra, så blir 

dessa mer benägna att agera på ett sätt som gör att det förväntade inträffar oftare 

(Rosenthal & Babad, 1985). Även de som kritiserar Rosenthal och hans studier 

(Snow, 1995) menar att effekten trots allt existerar som ett psykologiskt fenomen. 

Det ska kommas ihåg att alla elever inte är mottagliga för lärarnas förväntningar. 

En studie som Johnson (1970) gjorde visar på att elever som är osjälvständiga och 
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vuxenorienterade mot sina lärare är mer påverkbara. Även West & Anderson 

(1976) menar att med yngre och osjälvständiga elever så ger förväntningarna 

större effekt. 

Den positiva effekten av höga förväntningar kallas Pygmalioneffekten. Reynolds 

(2007) undersökning på universitetsstudenter visar att Pygmalions motsats, den så 

kallade Golemeffekten, ger samma resultat, fast det omvända. Det vill säga att när 

lärarna har negativa förväntningar på sina studenter kommer det således påverka 

studieresultatet på ett negativt sätt.  

När en föreläsare jämför Lund respektive Helsingborg, vilket vår undersökning 

visar att de gör, kan det sätta det igång dessa effekter, positiva såväl som negativa. 

Som student kan det vara svårt att se att det verkligen skulle påverka en, men då 

ska vi komma ihåg att samtliga studier visar att så är fallet, om än i mer eller 

mindre utsträckning. En intressant iakttagelse vi gjorde i undersökningen var att 

en del kommenterade att Helsingborgsstudenterna kanske var sämre på tentorna 

men presterade bättre på grupparbeten. Enligt vår teori ligger detta helt i linje med 

Golemeffekterna, då du som student i ett grupparbete inte påverkas av föreläsaren 

och dennes negativa förväntningar utan endast jobbar tillsammans med dina 

studiekamrater.  

Vissa lärare har påpekat i studenterna i Helsingborg minsann var mer 

kreativa och påhittiga vid en viss uppgift. 

Lundastudent 

Skillnad på kvalitet på föreläsningar, där lund har varit bättre. Bättre 

tentaresultat i Lund, ibland men bättre grupparbete i hbg. 

Lundastudent 

 

 

I vår undersökning har vi inte tagit del av tentaresultat eller annat som visar på att 

Helsingborgsstudenterna generellt skulle ha sämre studieresultat än 

Lundastudenterna, men vi har heller ingen anledning att betvivla föreläsarna när 
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de säger att så är fallet. I vår analys har vi lyft fram tre faktorer som faktiskt 

indikerar att så skulle kunna vara fallet. Den breddade rekryteringen, 

antagningspoängen och föreläsarnas fördomar. Vi har försökt se dessa faktorer ur 

ett symboliskt perspektiv vilket ger en förklaring och förståelse till varför 

studenterna från breddade rekryteringen främst finns i Helsingborg, varför 

antagningspoängen är högre i Lund samt varför föreläsarna gör skillnad på Lund 

och Helsingborg. Vidare har vi tittat på föreläsarnas fördomar och ur 

interaktionistiskt perspektiv försökt se hur dessa påverkar samspelet mellan 

studenter och föreläsare.  

7. Diskussion 
När föreläsaren börjar en föreläsning med att säga ”vad är det ni inte fattar?”, så 

förstår vi att en uppläxning stundar. För tydligen hade inte alla i Helsingborg 

anmält sig i tid till någon uppmaning från skolan. Enligt föreläsaren hade 

studenterna i Lund gjort det, men i Helsingborg hade många missat detta. Det var 

inte några individer som inte uppmärksammat uppmaningen utan en hel grupp - 

Helsingborgsstudenterna.  När en föreläsare går igenom en tenta för de fåtal som 

missat i Lund, berättar denne att här är det inga problem men i Helsingborg får 

man ta det på dagisnivå eftersom som många missat där, trots att dessa studenter 

föreläsaren berättar detta för också missat på tentan. Det är tydligt att studenterna 

kategoriseras till Lundastudenter och Helsingborgsstudenter. Det intressanta är, 

speciellt på den utbildning vi går, socialhögskolan, så har vi från termin ett lärt oss 

att inte kategorisera, ha fördomar eller diskriminera olika grupper, men från vissa 

föreläsare får vi nog använda devisen ”ni ska göra som vi säger, inte som vi gör” 

för att kunna förstå utbildningens värdegrund.  

Den breddade rekryteringen, vilket medför en mångfald av studenter med olika 

studiebakgrund, är ett politiskt beslut, och den högre antagningspoängen i Lund är 

som vi vill mena i vår analys, ett utslag av att Lunds Universitet har 340 års 

försprång på att skaffa sig ett bra rykte, jämfört med Campus Helsingborg. Det är 

alltså delvis strukturella faktorer och inte enbart individuella som skiljer Lund 

från Helsingborg.  Men individerna blir straffade av föreläsarnas diskriminering 

och lägre förväntningar på studenterna, forskningen pekar i riktningen att lägre 
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förväntningar ger sämre resultat. Det innebär att strukturella problem överförs här 

till att bli individuella. Vi förstår att föreläsarna inte gör detta med illvilja mot 

studenterna men kanske har föreläsarna glömt de tidigare lektionerna i pedagogik 

eller så lärs denna pedagogik inte ut i forskarutbildningen. Att tala om för 

studenter att de är sämre än sina gelikar i en annan klass är lika dumt som att 

berätta för sitt barn att han/hon är sämre än sina lagkamrater i fotboll. Sunt förnuft 

säger att det barnet inte blir bättre i fotboll för att fått reda på den informationen. 

Det är faktiskt så att intresset att få reda på vad studenterna i Lund respektive 

Helsingborg och deras studieresultat visar är totalt ointressant, då vi inte har 

någon kontakt med varandra eller åtminstone högst sporadiskt. Vi vet inte vem de 

är och de vet inte vilka vi är. Vi kunde lika bra fått reda på vilket resultat 

Stockholmsstudenterna har på sina tentor. De enda som är intresserade av dessa 

jämförelser är just föreläsarna. 

Föreläsarna har många gånger kommenterat att studenterna i 

Helsingborg är duktigare och på så sett kritiserat studenterna i Lund. 

Jag tycker att vi i Lund ska ha mer utbyte tillsammans med de i 

Helsingborg, då tror jag att dessa skillnader hade minskat. För att vara 

en del av Lunds universitet så känns det inte som att klasserna i de olika 

städerna har så mycket med varandra att göra. Så mer utbyte hade jag 

efterfrågat.                                                                      Lundastudent 

I Lunds universitets likabehandlingspolicy (Dnr I A 39 1027/06) går det att läsa: 

”Verksamheten bedrivs i former som ger möjlighet för var och en att utvecklas 

utifrån sina personliga förutsättningar oberoende av ovidkommande hänsyn till 

kön, etnisk eller social bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder. Inom universitetet råder nolltolerans.” 

Vi har lyft fram något som enligt vår kännedom inte har uppmärksammats eller 

undersökts tidigare, men som vår empiri visar existerar och troligen har gjort i 

många år. Vi är medvetna om att långt ifrån alla föreläsare sysslar med denna 

informationsspridning som ingen har bett om, och kanske räcker det att föreläsare 

förstår, att studenter uppmärksammar dessa subtila och ibland klart uttalade 

diskriminerande åsikter för att upphöra med det. Men för att få till en varaktig 

förändring bör det ingå i det systematiska kvalitetsarbetet, att frågor om upplevda 
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skillnader ständigt aktualiseras. Här kan exempelvis årliga studentbarometrar 

spela en stor roll.  

Så låt oss nu hoppas på en förändring från föreläsarna trots det tunga symboliska 

arv de bär med sig från det anrika universitetet till den enkla gummifabriken 
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Bilaga 1. 
 

*Obligatorisk 
 
1. Jag är student på Socialhögskolan termin * 

 1 

 3 

 5 

 
2. Jag är student på Socialhögskolan i studieort * 

 Lund 

 Helsingborg 

 
3. Mellan Lund och Campus Helsingborg vilken studieort var ditt förstahandsval 
av dessa två? * 

 Lund 

 

 Helsingborg 

 
4. Vid val av studieort hur viktiga anser du att följande alternativ var? * 

  

Saknar helt 

betydelse 

Har liten 

betydelse 

Har stor 

betydelse 

Helt 

avgörande  

Bra studierykte 
      

Geografisk närhet 
      

Antagningspoängen 
      

Studentlivet 
      

 
5. Har du, efter att du börjat på Socialhögskolan, upplevt eller hört talas om 
skillnader mellan studenterna i Helsingborg och Lund? * 

 Ja 

 Nej 

 
6. Om ja på fråga 5, hur har du upplevt eller hört talas om dessa skillnader?(fler 
än ett svar möjligt) 

 Via föreläsare 
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 Via andra studenter 

 Övrigt:  

 
7. Om du upplevt skillnader har du ytterligare exempel eller kommentarer?

 

 
8. Upplever du att förläsarna uppmuntrar dig att läsa vidare, exempelvis på 
Mastersprogram? * 

 Flera gånger 

 Enstaka gånger 

 Inte alls 

 
9. Upplever Du att Campus Helsingborg tillhör Lunds Universitet? * 

 Ja 

 Nej 

 

Skicka
 

Från Google DokumentAnmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor 

  

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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Bilaga 2. 
Hej! 
 
Vi är två glada studenter på termin sex. Vilka skulle bli ännu gladare om 
Du skulle vilja hjälpa oss med en undersökning till vår C-uppsats. 
 
Vi har upplevt att det finns skillnader mellan Lundastudenter 
och Helsingborgsstudenter och vill nu undersöka om detta upplevs 
generellt eller bara uppfattats av vår klass på termin 6. När uppsatsen är 
klar, (förhoppningsvis) till sommaren, går det att ta del av den på Lunds 
Universitets hemsida under Publikationer. Där ni kan söka upp den på 
våra namn. Givetvis är det frivilligt att besvara enkäten, men vi hoppas att 
Ni till och med kan tycka undersökningen är intressant.  
 
Viktigt:  

 Era svar kommer enbart användas i vår uppsats.  
 Ni kommer vara anonyma och det går inte att spåra vem som skrivit 

vad.  

 

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten! (Om länken inte 
fungerar klipp ut och klistra in adressen i adressfältet).   
 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFFWeVpQVmV
vV0RsR3U5a3VJMGlQeEE6MQ 

 

 

Om Du som student känner att Du har mer att berätta får Du jättegärna 
kontakta oss, då vi även vill göra en intervju om ämnet. 
 

E-post: wt.lars.olsson@telia.com                                           Lars 

E-post: katherine.karlsson.rubi@gmail.com                     Katherine 

  
Med vänliga hälsningar och bedjande förhoppningar om hjälp 

Katherine Karlsson Rubi & Lars Olsson  
 

 

 

 

mailto:wt.lars.olsson@telia.com
mailto:katherine.karlsson.rubi@gmail.com
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Bilaga 3. 
Hej! 
 

 
Detta är en påminnelse!  Vi har fått väldigt lite svar och hoppas 
nu att fler vill svara! Ni som redan svarat, tack för hjälpen, ni 
kan bortse från denna påminnelse.  
 
Vi är två glada studenter på termin sex. Vilka skulle bli ännu gladare om 
Du skulle vilja hjälpa oss med en undersökning till vår C-uppsats. 
 

Vi har upplevt att det finns skillnader mellan Lundastudenter 
och Helsingborgsstudenter och vill nu undersöka om detta upplevs 
generellt eller bara uppfattats av vår klass på termin 6. När uppsatsen är 
klar, (förhoppningsvis) till sommaren, går det att ta del av den på Lunds 
Universitets hemsida under Publikationer. Där ni kan söka upp den på 
våra namn. Givetvis är det frivilligt att besvara enkäten, men vi hoppas att 
Ni till och med kan tycka undersökningen är intressant.  
 

Viktigt:  

 Era svar kommer enbart användas i vår uppsats.  
 Ni kommer  vara anonyma och det går inte att spåra vem som 

skrivit vad.  

 
Klicka på länken nedan för att komma till enkäten! (Om länken inte 
fungerar klipp ut och klistra in adressen i adressfältet).   
 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFFWeVpQVmV
vV0RsR3U5a3VJMGlQeEE6MQ 

 

 
Om Du som student känner att Du har mer att berätta får Du jättegärna 
kontakta oss, då vi även vill göra en intervju om ämnet. 
 
E-post: wt.lars.olsson@telia.com                                           Lars 

E-post: katherine.karlsson.rubi@gmail.com                     Katherine 

  
Med vänliga hälsningar och bedjande förhoppningar om hjälp 

Katherine Karlsson Rubi & Lars Olsson  
 

 

mailto:wt.lars.olsson@telia.com
mailto:katherine.karlsson.rubi@gmail.com
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Bilaga 4. 
Hej! 
 
Detta är en sista påminnelse! Enkäten stängs tisdag förmiddag 
den 26/4, efter påsk. Många av Er har nu svarat men vi önskar 
att ännu fler av vill göra sin röst hörd, så snälla hjälp oss genom 
att svara på vår enkät.  Ni som redan svarat, tack för hjälpen, ni 
kan bortse från denna påminnelse. 
 
Vi har upplevt att det finns skillnader mellan Lundastudenter 
och Helsingborgsstudenter och vill nu undersöka om detta upplevs 
generellt eller bara uppfattats av vår klass på termin 6. När uppsatsen är 
klar, (förhoppningsvis) till sommaren, går det att ta del av den på Lunds 
Universitets hemsida under Publikationer. Där ni kan söka upp den på 
våra namn. Givetvis är det frivilligt att besvara enkäten, men vi hoppas att 
Ni till och med kan tycka undersökningen är intressant.  
 
Viktigt:  

 Era svar kommer enbart användas i vår uppsats.  
 Ni kommer vara anonyma och det går inte att spåra vem som skrivit 

vad.  

 
Klicka på länken nedan för att komma till enkäten! (Om länken inte 
fungerar klipp ut och klistra in adressen i adressfältet).   
 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFFWeVpQVmV
vV0RsR3U5a3VJMGlQeEE6MQ 
 
 
Om Du som student känner att Du har mer att berätta får Du jättegärna 
kontakta oss, då vi även vill göra en intervju om ämnet. 
 
E-post: wt.lars.olsson@telia.com                                           Lars 
E-post: katherine.karlsson.rubi@gmail.com                     Katherine 
  
Med vänliga hälsningar och bedjande förhoppningar om hjälp 
Katherine Karlsson Rubi & Lars Olsson  
 

 

mailto:wt.lars.olsson@telia.com
mailto:katherine.karlsson.rubi@gmail.com

