
Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas 

erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. 

Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar 

av studenters upplevelser, s.k. studentbarometrar, av deras studie-

och arbetsmiljö. En studentbarometer utförs i slutet av höstterminen.

I föreliggande rapport, som är den femte i en longitunell studie, 

redovisas aggregerade resultat för hur cirka 2 000 studenter upp- 

lever studie- och arbetsmiljön vid lärosätet. 

Statistikt säkerställd skillnad uppvisas mellan akademier på det

totala kvalitetsindexet (NSI) och som innebär att det finns skillnader,

inom studentpopulationen, av den upplevda utbildningskvaliteten.

Resultaten visar även på att kvinnor upplever en högre grad av nöjdhet 

med sin studie- och arbetsmiljö. Dessvärre visar indexet ”stress”

att kvinnor är betydligt mer stressade än män under studietiden. 

Resultaten visar även på en något högre grad av såväl upplevd diskri-

minering som upplevda trakasserier, i jämförelse med föregående 

års studie.
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SAMMANFATTNING 

Det har uppmärksammats att den ursprungliga enkäten tenderat att bli 
allt för omfattande. Bland annat beror detta på att allt fler ”vill vara med” 
i undersökningen. Därigenom mäts kvalitetsindexen (tio till antalet, 60 
frågeställningar) i en enskild enkät medan övriga prioriterade områden 
mäts genom ytterligare en enkät. Enkäterna bjöds ut (webbaserade) mel-
lan den 6 november 2014 och den 7 januari 2015, inkluderat fyra 
påminnelser. Enkäterna har bjudits ut såväl på svenska som på engelska. 
Urvalet bestod av cirka 2 750 respondenter per enkät.  

Svarsfrekvenser 

Enkät I 38 procent 

Enkät II 30 procent 

Renommé 

Renomméet för Högskolan i Borås är fortsatt högt. 2014 års student-
barometer visar på något högre resultat än tidigare.  

Kvalitetsindex 

Resultaten påvisar att det ser det bra ut på lärosätet rörande såväl de tio 
enskilda indexen som för det totala nöjdhetsindexet. Två index, samar-
betet mellan lärare och student och kursvärderingar bör beaktas och disku-
teras ute på akademierna. Ses det enbart till nöjdhetsindexet har en för-
bättring skett varje år sedan mätningarna startade (2010) och så har även 
skett för 2014 års studentbarometer. 

Hållbar utveckling 

Resultaten visar på att studenter upplever det som viktigt att perspektivet 
hållbar utveckling lyfts fram inom utbildning och forskning vid Hög-
skolan i Borås. Det framgår dock att området kan lyftas in/uppmärk-
sammas mer inom utbildningar. Det framgår att studenterna anser om-
rådet vara ganska- respektive mycket viktigt (87,5 procent) medan det 
endast är 34 procent av studenterna som anger att området lyfts in i 
undervisningen (i ganska stor – alternativt mycket stor utsträckning). 
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Lika villkor 

Ett område som är prioriterat vid lärosätet är arbetet med lika villkor som 
innebär förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier, mobbning 
och kränkning. Det har sedan 2012 funnits en samordnare vid lärosätet 
som aktivt arbetat med frågor som berör området. Det framgår, sett över 
flera års studier, att nivåerna på diskriminering och trakasserier av olika 
slag visar på mycket låga nivåer. Resultaten visar dock, på enskilda fråge-
ställningar, att en liten ökning skett mot 2013 års studie men samtidigt 
skall läsaren vara införstådd med att det är ett fåtal studenter i förhål-
lande till det totala antalet som upplever någon form av diskriminering 
alternativt trakasserier. Studenterna upplever dock att det är svårt att 
hitta till högskolans hemsida för lika villkor. 

Motiv för att studera 

Studien visar på att arbetsrelaterade frågeställningar är mycket viktiga för 
studenterna. Två av frågeställningarna ”studierna gör mig mer attraktiv 
på arbetsmarknaden” och ”utbildningen ökar chanserna att jag får ett 
arbete jag kommer att trivas med” hamnar oftast i topp. Ser vi till det 
arbetsrelaterade indexet så ligger medelvärdet på 3,7 (mätt på en 4-gradig 
skala). 

NYCKELTAL1 

 Fortsatt högt renommé för Högskolan i Borås (m = 3,6)  

 Totalt upplevd kvalitet [NSI] (index 77) 

 Positiva framtidsvisioner (index 91) 

 Bra bemötande på biblioteket (index 84) 

 Biblioteket i helhet (index 78) 

 Implementering av hållbar utveckling i undervisning (index 54) 

 Stress (index 58) 

 Diskriminering (ökat marginellt) 

 Trakasserier (ökat marginellt) 

                                                        
1 Maximalt index är 100.  
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 Studenter under 26 år (48 procent) 

 Studerat mindre än två terminer (50 procent) 

 Regional rekrytering (57 procent) 

 Läser på en programutbildning (86 procent) 

 Studerar på hel fart (85 procent) 

 Studerar på Campus (88 procent) 

 Lägger mer än 21 timmar/vecka på studier (73 procent) 

 Arbetar upp till 10 timmar/vecka (55 procent) 

 Har studiemedel från CSN (77 procent) 

 Träffat någon studentkårsrepresentant (43 procent + 16 procent 
osäkra) 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Föreliggande studie är den femte studentbarometern som genomförts vid 
lärosätet2 och kan ses som en verksamhetsinriktad studie, som har till 
syfte att dokumentera och förankra (1) kvalitetsdimensioner inom ut-
bildningsverksamheter samt (2) områden som uppdragsgivaren anser vara 
prioriterade. Exempel på sådana områden är hållbar utveckling och lika 
villkor.  

Studien ingår i ett större longitudinellt projekt som påbörjades vid läro-
sätet hösten 2010. Till dags datum (2014/15) finns empiri för cirka  
4 600 studenter, i fem databaser.  

Högskolan omorganiserades3 under 2014 och enkäten har omarbetats 
något. Det har dessutom uppmärksammats, under åren som gått, att 
enkäten har blivit allt mer omfattande och den ursprungliga enkäten har 
delats upp i två enkäter.  

Frågeställningar som mäter kvalitet (tio index) har lyfts ur och mäts i en 
egen enkät. Analysmetoden, för kvalitetsindexen, som används i före-
liggande studie följer den tidigare modell som introducerades 2010. En 
skillnad finns dock i föreliggande redovisning av kvalitetsindex i och med 
att även regressionsanalys genomförts, se t.ex. (Sigrén, 2014:2). 

KVALITET SOM BEGREPP 

Kvalitet är begrepp som kan vara svårt att på ett mer explicit sätt defini-
era. Det skulle t.ex. kunna avse värdet av egenskaper som objekt, subjekt 
eller aktiviteter har (det inre värdet av t.ex. en utbildningsverksamhet). 
Kvalitetsuppföljningar blir en allt mer viktig faktor för lärosäten bl.a. på 
grund av att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ställer sådana krav på 
utbildningsanordnare inom den högre utbildningen. Att mäta kvalitet på 
ett eller flera utbildningsområden är dels för att kunna utföra förbätt-

                                                        
2  Utförs enligt den analysmodell som introducerades hösten 2010. 
3  Högskolan i Borås har tidigare bestått av sex utbildningsinstitutioner. Från 

och med 1 juli 2014 består högskolan av tre akademier. Akademin för textil, 
teknik och ekonomi (A1); Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (A2) samt 
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (A3). 
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ringsåtgärder inom verksamheter, som i sin förlängning leder till att stu-
denter får med sig den kunskap, färdigheter och kompetenser som efter-
frågas av näringslivet och dels för att kunna se hur kvalitén kan förbätt-
ras, över tid, i enlighet med uppställda mål i examensbeskrivningar. Det 
har visat sig i tidigare studier att kvaliteten, för blivande studenter, är 
något som rankas högt på utbildningar (Lilliefeldt, 2013). 

Goda jämförelser kräver att vi jämför jämförbara utbildningar 
med avseende på samma kvalitetsaspekt. Oavsett om vi jämför en 
viss utbildning vid ett litet och ett stort lärosäte måste vi kunna 
jämföra dem med fokus på samma typ av kvalitetsaspekt, annars 
är jämförelsen irrelevant. Exempelvis bör lärarledd undervis-
ningstid vid ett lärosäte gå att jämföra med just lärarledd under-
visningstid vid ett annat, även om lärosätena har olika profiler i 
övrigt. Vi behöver också kunna tolka olika nivåer inom samma 
kvalitetsaspekt, för att förstå vilken kvalitet en viss nivå indikerar. 
Ett medelvärde är exempelvis inte alltid ett bra mått på att hög 
kvalitet är uppnådd. Det är också viktigt att veta hur skillnader i 
praktiken – till exempel antal lärarledda timmar – bör tolkas som 
skillnader i utbildningskvalitet. Med andra ord behövs empiriska 
definitioner av utbildningskvalitet. (Lilliefeldt, 2013:36) 

MÄTNING OCH BEDÖMNING AV KVALITET - NATIONELLT 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är den myndighet som har till upp-
gift att granska och utvärdera all högre utbildning i landet. För samtliga 
examen som ges vid landets lärosäten har regeringen tagit fram nationellt 
gällande examensbeskrivningar (Utbildningsdepartementet, 1993). Kvali-
teten i utbildningen skall alltid vara så pass hög att målen i examens-
beskrivningar uppnås. Utvärderingsmetoden (se bilaga 2) som används är 
Universitetskanslersämbetets system för kvalitetsutvärdering 2011–2014 
(Högskoleverket, 2012a).4  

Det bör klargöras att dessa utvärderingars fokus är hur väl utbildningar 
når upp till fastställda kvalitetskrav alternativt målbeskrivningar som då 
anges i examensbeskrivningar och dessa kvalitetskrav utgår då ifrån  

                                                        
4  Fram till 31 december 2012 var Högskoleverket den myndighet som var 

ansvarig för, den högre, utbildningsverksamheten i Sverige. Efter myndighet-
ens avvecklande överfördes uppdraget till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 
I föreliggande rapport kommer UKÄ att användas som myndighet. 
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högskolelagen och högskoleförordningen (SFS, 1992:1434, 1993:100, 
2000:651). 

Vi kan då ställa oss frågan: vad är det mer exakt som utvärderas av UKÄ? 

Det gemensamma för målen i examensbeskrivningar är: 

 Kunskap och förståelse 

 Färdighet och förmåga 

 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Omdömen på tre nivåer 

UKÄs granskningar/utvärderingar genomförs av externa bedömargrupper 
där såväl ämnesexperter som studenter och arbetslivsföreträdare finns 
representerade. Dessa bedömargrupper har till uppgift att lämna ett 
utlåtande för utbildningar som då sker på en tregradig skala mycket hög 
kvalitet, hög kvalitet, samt bristande kvalitet. Variationsvidden kan alltid 
diskuteras, i en så pass begränsad bedömningsskala, och har även så gjorts 
ute bland landets lärosäten.  

De utbildningar som erhåller det lägsta omdömet har ett år på sig att 
förbättra kvaliteten och kan inte lärosätet påvisa att någon förbättring 
skett dras examenstillståndet, för utbildningen, tillbaks se t.ex. (Buhre, 
2014). 

Underlag för granskningen 

 Studenternas självständiga arbeten (examensarbeten) 

 Lärosätens självvärderingar 

 Student- och lärosätesintervjuer 

Hur granskas högre utbildning i övriga Europa? 

European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA) är den organisation i Europa som skall främja samarbetet med 
kvalitetssäkring av högre utbildning (European Association for Quality 
Assurance in Higher Education, 2012). Som fullvärdig medlem i organi-
sationen blir UKÄs utvärderingsverksamhet granskat vart femte år.  
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En sådan granskning genomfördes 20125 och det går att konstatera, uti-
från resultaten från den granskningen, att UKÄ inte uppfyller samtliga 
(kvalitets)kriterier. Sverige avstår dessutom från att söka ett fullvärdigt 
medlemskap 2014 eftersom UKÄ hänvisar till att den nya analysmodel-
len ännu inte är färdigutvecklad och utprovad (se nästa avsnitt).  

ENQA påpekar/anser att UKÄs sätt att kvalitetssäkra högre utbildning 
inte ligger i fas med Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area (European Association for Quality 
Assurance in Higher Education, 2009). ENQA anmärker på ett flertal 
punkter där två av dessa var: 

Utvärderingsinstrumentets reliabilitet ifrågasätts. 

Rätten till att överklaga ett beslut saknas. 

Angående rätten till att överklaga ett beslut är det kanske inte så mycket 
att säga om i nuvarande skede. Det är en fråga för regeringen alternativt 
riksdagen. Däremot är påpekandet över instrumentets reliabilitet mer 
allvarligt. Innebörden blir att tillförlitligheten i bedömningar inte går att 
lita på, i vart fall inte fullt ut (Universitetsläraren, 2014:11). Ett scenario 
skulle kunna vara att om en annan bedömargrupp gör en bedömning på 
exakt samma underlag kan denna grupp komma fram till ett annat utfall/ 
omdöme. En intressant aspekt är naturligtvis att en myndighet som får 
omdömet ”bristande kvalitet” (på ett instrument för kvalitetsgranskning) 
har i uppdrag att granska andra myndigheters utbildningskvalitet med 
nämnda instrument. 

Universitetskanslersämbetes kvalitetsutvärderingssystem 
från och med 2016 

Bl.a. på grund av den kritik UKÄ fått av såväl ENQA som nationellt 
tillsatte regeringen (2014) en särskild utredare för att se över de grund-
läggande principerna i ett kvalitetssäkringssystem. Utredaren ska bland 
annat föreslå vilka delar och vilka processer det nationella kvalitetssäk-
ringssystemet bör innehålla samt redovisa en tydlig roll- och ansvars-
fördelning mellan lärosätena och Universitetskanslersämbetet. 6 

                                                        
5 http://www.enqa.eu/index.php/enqa-agencies/members/full-members/ 
6 http://www.regeringen.se/sb/d/18276/a/238291 
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Det omarbetade systemet för kvalitetsutvärdering kommer att utprovas 
och en helt ny utvärderingsmodell skall vara färdig att tas i bruk tidigast 
1 januari 2016. Utgångspunkten i metodutvecklingen har varit att: 

 Systemet ska vara sammanhållet och innefatta både lärosätenas 
eget kvalitetssäkringsarbete och de granskningar som UKÄ gör.  

 Systemet ska kontrollera att studenterna tillgodogör sig de kun-
skaper som utbildningen ska ge.  

 Systemet ska också vara kvalitetsdrivande och ge lärosätena fort-
satta incitament och vägledning att utveckla sina utbildningar.  

 Utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet ska 
vara en viktig aspekt i granskningarna. I det arbetet bör företrä-
dare för arbetslivet involveras tydligare.  

 Studenterna ska få en tydligare roll.  

 Principer för kvalitetssäkring på europeisk nivå ska beaktas.  
 Beslut om examenstillstånd ska även fortsättningsvis vara en vik-

tig komponent. Ett lärosäte som inte uppfyller kraven ska få 
examenstillståndet indraget.  

 Systemet ska utgå från lärosätenas självständighet, ta hänsyn till 
profilering samt vara transparent och tydligt. 

Det framgår att lärosätenas egna kvalitetsgranskningar skall beaktas högre 
samt att det skall tas hänsyn till en bredare ”kvalitetsaspekt”.  

Universitetskanslern uttrycker sig enlig följande:7 

”Nästa omgång granskningar ska också riktas mot resultat. Vi tar 
med oss kritik som uttryckts under den här perioden och våra 
egna erfarenheter av svagheter. Metoden utvecklas i dialog med 
lärosätena, studenterna genom SFS och arbetslivet, det är mycket 
viktigt. Några centrala förändringar kommer att ske: 

 Bedömningarna ska graderas på ett mer nyanserat sätt. 

 Underlaget för bedömningarna ska breddas. Även om vi aldrig 
endast utgått från studenternas självständiga arbeten som en del 
påstår, så behöver vi ta in mer underlag. 

                                                        
7 http://www.uk-ambetet.se/arkiv/debattartiklar/20140311debattartikelpasvdbran 

npunktvaragranskningarforbattrarhogskolan.5.657042f4144979e1669b3.html 
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 Hur utbildningarna förbereder för arbetslivet ska beaktas. 

 Studenternas medverkan ska bli starkare. 

 Risk för strömlinjeformade effekter ska minskas, mångfalden 
inom utbildningen får inte bli sämre på grund av utvärderings-
systemet. 

 Fylligare information till lärosätena utan att vi därför ska 
komma med konkreta rekommendationer om förbättringar.” 

Systemet ska utgå från lärosätenas självständighet, ta hänsyn till profile-
ring samt vara transparent och tydligt. Metodutvecklingsarbetet har 
skett, precis som tidigare, i samverkan lärosätena, Sveriges universitets- 
och högskoleförbund (SUHF), Sveriges förenade studentkårer (SFS) 
samt företrädare för arbetslivet. Det är naturligtvis viktigt och värdefullt 
att i arbetsgången ha en öppen, fokuserad och konstruktiv dialog med 
alla intressenter. 

En utgångspunkt med det reviderade utvärderingssystemet är bl.a. att öka 
instrumentets reliabilitet och validitet genom att: 8 

 Momenten av kvalitetsutveckling och återkoppling ska stärkas. 

 Utvärderingscykeln förslås öka från fyra till sex år. 

 Använda sig av utvärderingsfrågor som har sin utgångspunkt i 
kunskapsformerna och målen. 

 Lärosätenas interna kvalitetsarbete ska inkluderas. 

Ses det till framförallt den sista punkten, att det interna kvalitetsarbetet 
skall inkluderas/stärkas, kan föreliggande studies metodval och resultat 
vara en del i ett sådant internt kvalitetsarbete. För att då kunna stärka ett 
internt kvalitetsarbete och nå fram till användbara resultat och då fram-
förallt generaliserbara resultat har ett stort antal utvärderingsfrågor 
används vid föreliggande studie. Den analysmodell som valts bygger på 
en väl beprövad vetenskaplig modell. Universitetskanslersämbetet har 
tidigare använt en liknande modell i de studentspeglar som den tidigare 
myndigheten (Högskoleverket) utfört (Högskoleverket, 2002, 2007).  

                                                        
8 http://www.uka.se/utbildningskvalitet/nyttutvarderingssystem. 

4.23460b45143e7ded8373b.html 
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Kvalitetsindex som mäts i lärosätets studentbarometrar är: 

 samarbetet mellan lärare och student 
 analytiska färdigheter 

 samarbetet mellan akademins administrativa personal och  
student 

 tillgång till akademilokaler 
 att kunna ge kritik 
 kursinnehåll 
 kursvärderingar 
 hur kravnivån på utbildningen upplevs 
 pedagogiskt innehåll 
 bedömning av examination och provresultat 

SYFTE  

Syftet med lärosätets studentbarometrar är att belysa kvalitetsaspekter 
inom grundutbildningen med fokus mot studenternas studie- och arbets-
miljö. Resultaten skall kunna jämföras över tid, mellan akademier,9 och 
ligga till grund för kvalitativa förbättringsåtgärder. 

STUDIENS DISPOSITION 

Studien inleds med en inledning och bakgrundsbeskrivning. Därefter 
redovisas teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Urvalsprocess 
och bortfallsanalys redovisas under respektive resultat (olika urvalspo-
pulationer). Studien avslutas med ett diskussionsavsnitt. 

  

                                                        
9 I och med att lärosätet omorganiserades under 2014 var det inte möjligt att 

mäta längre ner i strukturen (t.ex. på programnivå).  
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Resultatredovisning 

Resultaten redovisas under två kapitel enligt följande:  

 Resultat I redovisar de tio kvalitetsindexen samt ett totalt nöjd-
hetsindex (NSI). 

 Resultat II redovisar bl.a. fem prioriterade områden, Hållbar 
utveckling, Lika villkor, Studenthälsan, Biblioteket samt Stu-
dentkåren vid Högskolan i Borås. 

Bilagor 

Bilaga I. Nyckeltal för kvalitetsindexen. 

Bilaga II. UKÄs utvärderingsmodell (2011-2014). 

Bilaga III. Redovisning för akademin för textil, teknik och ekonomi. 

Bilaga IV. Redovisning för akademin för vård, arbetsliv och välfärd. 

Bilaga V. Redovisning för akademin för bibliotek, information, 
pedagogik och IT. 
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2 METOD 

FA is not a method for uncovering real 
dimensions, or reality underlying a set 
of indicators. As will become evident, 
almost anything can be uncovered, if 
one tries hard and long enough. (Ped-
hazur, E. J., & Pedhazur Schmelkin, L. 
1991, p. 591) 

Teorin bakom faktoranalys är väl beprövad t.ex. genom C. Spearman´s, 
(Spearman, 1904) och L. L. Thurstone´s (Thurstone, 1933) såväl tidiga 
som klassiska studier. Thurstone utvecklade en teori om att gruppfak-
torer på ett säkrare sätt kunde mäta underliggande fenomen till skillnad 
från Spearman´s teori där en enskild faktor påstods kunna mäta en 
enskild dimension. 

Charles Spearman intresserade sig för att bekräfta idén om en allmän/ 
generell intelligens som kunde förklaras genom en underliggande faktor; 
g faktorn. Spearman´s hypotes var att g faktorn skulle kunna fånga upp 
”mental förmåga” som en enda enskild faktor (Spearman, 1904).  

Genom utvidgade experimentella bevis som utvecklades genom många 
års studier och som innebar att ett större testbatteri som utgetts till ett 
större urval av individer samt redovisades i form av endast en underlig-
gande g faktor bevisades vara otillräcklig.  

Louis Leon Thurstone funderade över att gruppfaktorer måste utvecklas 
vidare. Antagandet för detta resonemang var att dimensionen mental 
förmåga innehåller fler avgörande faktorer än endast en underliggande. 
Under det tidiga 30-talet utvecklade Thurstone, med ett antagande om 
beskaffenheten hos olika faktorer, en allmän teori om multipel fak-
toranalys. Thurstone´s artikel The Vectors of Mind anses som en klassisk 
artikel, inom den psykometriska mättekniken, där den matematiska for-
meln framlades samt den logiska grunden för metoden (Thurstone, 
1933).  
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Thurstone angav att: 

Spearman believes that intelligence can be thought of as a factor 
that is common to all the activities that are usually called intelli-
gent. The best evidence for a conspicuous and central intellective 
factor is that if you make a list of stunts, as varied as you please, 
which all satisfy the common sense criterion that the subjects 
must be smart, clever, intelligent, to do the stunts well, and that 
good performance does not depend primarily upon muscular 
strength or skill or upon other non-intellectual powers, then the 
inter-stunt correlations will all be positive. It is quite difficult to 
find a pair of stunts, both of which call for what would be called 
intelligence, as judged by common sense, which have a negative 
correlation. This is really all that is necessary to prove that what is 
generally called intelligence can be regarded as a factor that is 
conspicuously common to a very wide variety of activities. 
Spearman's hypothesis, that it is some sort of energy, is not cru-
cial to the hypothesis that it is a common factor in intellectual 
activities. (Thurstone, 1933:2) 

FAKTORANALYS SOM METOD 

En faktoranalys kan vara eller är snarare ett värdefullt verktyg vid en 
analys av ett större statistiskt datamaterial och kan i sin förlängning leda 
till en mer teoretisk förståelse för materialet. Det kan naturligtvis vara ett 
mål i sig men ofta finns flera mål med en faktoranalys t.ex. att kunna 
förbättra och utveckla ett mätinstruments validitet. Begreppet innebär att 
forskaren erhåller en kontroll av trovärdigheten (giltigheten) i en analys 
som genomförs. Styrkan eller avsaknad av densamma, i den empiri som 
föreligger, är en viktig aspekt att förvissa sig om och samtidigt kunna 
göra en bedömning av den rimlighet som utförs i slutfasen av en studie.  

Det kan vara på så sätt att vid ett frågeinstrument, med att stort antal 
variabler, som är avsedda att mäta fenomen som t.ex. kvalitet kan det 
uppstå problem med multikollinearitet som då innebär att inbördes vari-
abler blir korrelerade. Det är inte ett helt ovanligt fenomen när mätin-
strumentet är i sin första fas av utvecklingen. Om så är fallet, kan antalet 
variabler reduceras genom faktoranalys och därigenom skapa en regress-
ionsmodell som blir mer hanterbar och mer djupgående analyser i form 
av strukturell ekvationsmodellering (SEM) kan utföras. 
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Multipla indikatorer är i sig ofta komplexa och svåra att på ett mer teo-
retiska plan tyda. Det är önskvärt att erhålla en god validitet i undersök-
ningar och då är det ”brukligt” att ställa fler frågor till (eller runt) ett 
fenomen som forskaren önskar undersöka närmare. Vi vill helt enkelt 
täcka in fler dimensioner av det som skall undersökas och samtidigt 
minimera problemen med inflytandet av mätfel som beror på att variab-
ler i sig är behäftade med mätfel. Genom att väga samman variabler t.ex. 
vid en indexering kan s.k. mätfel (bias) utjämnas, i enskilda variabler, och 
därmed minimera risken att ett snedvridet resultat uppstår se. t.ex. 
(Barmark, 2009; Borg & Westerlund, 2006; Elasar J. Pedhazur & 
Pedhazur Schmelkin, 1991:413ff) se även (Loehlin, 2004:152ff). 

För att faktoranalys ska vara lämplig som metod krävs generellt ett rela-
tivt stort antal variabler. I vanlig ordning finns inga exakta regler för hur 
många som krävs, men det är bra om minst 3-5 variabler (för varje enskild 
faktor) är starkt ”associerade” med varje identifierad faktor (Barmark, 
2009:79). En faktoranalys avgör t.ex. en diskrepans mellan faktorer som 
eventuellt kan säkerställas statistiskt – alltså att diskrepanser inte beror på 
slumpmässiga faktorer. Det är viktigt att klargöra att faktoranalys, som 
metod, är ett sätt att kombinera variabler och samtidigt reducera antalet 
variabler för att synliggöra bakomliggande förhållanden. En faktor inne-
bär således att ”sätta ihop” variabler som tillsammans visar på något 
bakomliggande som då är gemensamt för själva faktorn.  

Vidare bör det klargöras att en faktoranalys inte avgör om ett resultat är 
bra eller mindre bra. Den ger snarare indikationer på om forskaren är på 
rätt väg. Vid faktoranalyser i föreliggande studie används de starkt 
associerade variablerna i respektive faktorer till att skapa ett antal index se 
t.ex. (George & Mallery, 2006:246; Loehlin, 2004:152ff; Elasar J. 
Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991:592 ff). Dessa index används i 
sin tur till kvalitativa jämförelser mellan akademier såväl genom grafer 
och tabeller som med hjälp av enkel linjär regressionsanalys. 

De krav som ställs för att kunna genomföra explorativ faktoranalys är 
uppfyllda. Att EFA används som metod har sitt ursprung i att vi 
antar/tror att instrumentet fångar upp de efterfrågade dimensionerna. 
Bortfall av enskilda svar är sparsamt förekommande och kan därmed 
hanteras mer vetenskapligt t.ex. genom att, om så önskas, låta SPSS,10 
utföra kvalificerade ”gissningar”.  
                                                        
10 Statistikprogram som används för analysen. 
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Imputerade värden är kvalificerade gissningar eller uppskattningar 
som visserligen kan ha empiriskt stöd, men som är baserade på 
olika antaganden som ofta inte kan verifieras. Värden som saknas 
kan uppskattas med olika metoder, så kallade imputerings- 
metoder. Den kompletta uppsättningen data efter en sådan pro-
cess analyseras sedan med statistiska standardmetoder, som exem-
pelvis variansanalys och regressionsanalys. (Bassam, 2012:320) 

Förfarandet underskattar i och för sig marginellt variationen i en enskild 
variabel och tenderar att inte påverka faktorstrukturen nämnvärt se. t.ex. 
(Miller, Vandome, & McBrewster, 2010). I föreliggande studie bygger 
resultaten endast på avgivna respondentsvar.  

Regression- och variansanalys 

Variansanalys 

Variansanalys (ANOVA – Analysis of Variance) är en statistisk metod 
som används till att ta reda på om stickprovsmedelvärden skiljer sig signi-
fikant från varandra. I föreliggande studie undersöks diskrepanser, mellan 
akademier, på index som mäter studenters upplevda kvalité inom vissa 
områden. Denna diskrepans säkerställs statistiskt genom enkel linjär 
regressionsanalys. Konfidensintervall är satt till 95 procent (att den verk-
lighet vi försöker mäta befinner sig innanför konfidensintervallet vid 95 
procent av fallen). Detta innebär således att om sampels (stickprov) tas 
från samma population är risken mindre än 5 på 100 att ett s.k. typ 1 fel 
uppstår – alltså att H0 förkastas (om den vore sann). Svarsfrekvensen är 
på cirka 38 procent och en viss försiktighet, vid en generalisering, bör 
iakttas. 

Vid sambandsanalyser (regressionsanalyser) bör reliabiliteten befinna sig 
inom spannet 0,7-0,9 (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003; Edlund, 
1995; Smithson, 2000:286ff). Cronbach’s alpha är den mest använda 
metoden för att mäta reliabilitet och som även används i föreliggande 
studie. Mätmetoden kan beskrivas som ett mått på hur mycket varje item 
är associerat med varje annat item (t.ex. inom en faktor). Utifrån faktor-
analysens utfall kan även begrepp som validitet och intern konsistens 
(jmf engelskans internal consistency) analyseras. Begreppet kan förklaras 
som att den ömsesidiga korrelationen i faktorns extraherade variabler 
tillsammans är tillräckligt starkt korrelerade (Barmark, 2009:100). Samt-
liga faktorer har en godtagbar reliabilitet som då indikerar på en god 
intern konsistens. 
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I föreliggande studie (resultat I) ligger svarsfrekvensen på knappt 38 pro-
cent och det går naturligtvis inte att generalisera resultaten till hela 
populationen. Vi får nöja oss med resultaten är någorlunda giltiga för det 
undersökta urvalet. När en linjär regressionsanalys utförs utlämnas en s.k. 
referenskategori – alltså den kategori vi önskar jämföra responsvariabler 
mot. Vid regressionsanalyser, i föreliggande studie, är det Akademi 1 som 
får vara referenskategorin. Som en förberedelse inför analysen används 
s.k. dummy variabler. En sådan variabel innehåller två värden 1 och 0. 
Antalet dummy variabler som behövs är beroende av antalet kategorier  
(minus en kategori) på vår grupperade variabel som då är variabel aka-
demier. Variabeln innehåller tre kategorier som då innebär att det erhålls 
två dummy variabler se t.ex. (Djurfeldt & Barmark, 2009:110ff; Elasar J. 
Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991:464ff).  

Indexering av faktorer 

En teoretisk diskussion kan föras huruvida det är bättre, mätmässigt, att 
konstruera index istället för att välja ut en representativ variabel för varje 
enskild faktor. Väljs den variabel som laddar högst i faktorn bör denna 
även på ett teoretiskt plan vara representativ för det latenta fenomen som 
faktorn är tänkt att representera. Barmark (2009) diskuterar fördelar och 
nackdelar för dessa båda metoder:  

Orsaken till detta är att faktorerna är baserade på en faktorlösning 
som är unik för varje material och inte kommer att bli exakt lika-
dant i en upprepad mätning av samma variabler.  

Den höga faktorladdningen innebär att variabeln är den som em-
piriskt ligger närmast faktorn och den borgar också för att residu-
alen (mätfelet och den unika spridningen hos denna variabel i 
relation till den latenta) är relativt liten. (Barmark, 2009:100-
101) 

Ett problem som uppstår, om en enskild variabel får representera faktorn, 
är att det kan vara svårt att välja ut en sådan om det finns fler som laddar 
högt. Risken blir då att ingen enskild variabel representerar hela faktorn 
och således blir tillförlitligheten i mätningen lidande. Fördelen med fak-
toranalys tenderar ändå att överväga genom att ha ett högre förklarings-
värde i jämförelse med ett index som skapats utan faktoranalys; framför-
allt när sambandsanalyser skall utföras. Varje enskild variabel är behäf-
tade med slumpmässiga mätfel som till viss del faktorerna är befriade 
från. Generellt, innan beslut tas, bör det övervägas om att testa båda 



RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS 26 

varianterna för att konstatera hur diskrepansen ser ut. I denna studie väljs 
att skapa index utifrån variabler som associerar väl med respektive faktor.  

När en sådan indexering sker skall det finnas en teoretisk förankring för 
ändamålet. Brukligt är att reliabiliteten (Cronbach´s alpha) används för 
att avgöra om en indexering av faktorers enskilda item är möjlig att 
utföra, ur ett teoretisk vetenskapligt perspektiv. Rent praktiskt bör ett 
alfa på minst 0,7 erhållas, men hellre uppåt 0,9 för att det skall anses som 
ett godtagbart mått på intern konsistens. I föreliggande studies kvalitets-
index (tio till antalet) är reliabiliteten från 0,708 och upp till 0,952.  

Nöjdhetssindex - NSI 

I föreliggande studie har tio enskilda index, som mäter kvaliteten i 
utbildningen inom en rad olika områden, indexerats till ett slutgiltigt s.k. 
NSI index. Mäter då detta index kvaliteten inom en utbildningsverksam-
het? Svaret får bli att väl framtagna och genomarbetade kvalitetsmått till-
sammans med vetenskapligt beprövade metoder och modeller ger slutli-
gen ett resultat som ligger relativt nära ”en sanning”. 

Det är en lång statistisk arbetsprocess att kunna generera ett sådant kva-
litetsindex. 80 enskilda frågeställningar har till sist blivit, efter att ha 
manglats i statistisk databearbetning ett antal gånger och år, ett slutgiltigt 
frågebatteri bestående av 60 frågeställningar. Dessa frågeställningar får 
således indikera ”en bred upplevd” kvalitet inom lärosätets utbildnings-
verksamheter och bör anses hålla en godtagbar validitet.  

TILLFÖRLITLIGHET AV MÄTNINGARNA 

Tillförlitligheten i ett mätinstrument är dock inte enkel och helt opro-
blematisk men samtidigt går reliabiliteten att hantera på ett annat sätt än 
problematik som avser en mätnings validitet se t.ex. (Elasar J. Pedhazur 
& Pedhazur Schmelkin, 1991:81-118). En hög reliabilitet är dock inte 
synonymt med en hög validitet. Det kan vara på så sätt att fel fenomen 
mäts men det erhålls ett likvärdigt resultat vid återupprepade mätningar 
och då håller, i vart fall, mätinstrument en hög reliabilitet. Det går såle-
des att påstå att en låg reliabilitet för instrumentet ger även en låg vali-
ditet däremot kan det inte påstås att en hög reliabilitet även med auto-
matik skulle innebära en hög validitet. Om något eller några item skall 
exkluderas framgår först när en faktoranalys har utförts. En sådan exklu-
dering, av item, bör även vara teoretiskt förankrad. T.ex. kan det vara att 
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ett enskilt item laddar någorlunda starkt inom flera faktorer (oftast inom 
två faktorer).  

Ett smidigt sätt att kontrollera reliabilitet är att ta ett slumpmässigt urval 
av ”urvalet” och sedan jämföra resultatet mot originalet. Det går även 
utföra en s.k. Test-Retest Reliabilitet där det utförs upprepade mätningar 
som då utgår ifrån samma mätmetod och genomförande. Utifrån dessa 
mätningar beräknas sedan korrelationen från respektive mättillfälle. Det 
kan gälla antingen en persons svar på ett formulär, vilket är en typ av 
Test-Retest Reliabilitet, eller bedömarens skattning av något.  

Ytterligare metodologiska angreppsätt är att mäta reliabilitet genom Split-
Half metoden, som då innebär att frågorna delas i två hälfter och därige-
nom beräknas sedan korrelationen mellan dessa hälfter. I föreliggandes 
studie används Cronbach´s alpha som ett mått på reliabilitet och det bör 
tilläggas att i ett teoretiskt perspektiv är Cronbach's alpha ett mått på alla 
Split-Half utförda på en och samma gång (kan även ses som ett utfall av 
faktorers Internal Consitency Reliability).11  

Instrumentets validitet är däremot svårare att ha kontroll över. Wolming 
(1998) anger bl.a. 

Något som är gemensamt för alla dessa instrument och dess til-
lämpningar är att inget av dem är perfekta i sin strävan att visa på 
en med verkligheten överensstämmande bild. När vi försöker att 
erhålla en bild av ett fenomen eller företeelse, kan en mätning ald-
rig vara något som ger en till fullo sann och överensstämmande 
bild av verkligheten. Resultatet av mätningen är alltid indikat-
ioner på det man vill mäta. (Wolming, 1998:81) 

Messick (1998) diskuterar att såväl empiriska och teoretiska resonemang 
som belägg är väsentliga delar i en validering (Wolming 1998:94). När 
Messick beskrev begreppet validitet använde han två aspekter som avsåg 
mätningars utfall och motiv för mätningen. Mätningars utfall avser de 
tolkningar som görs och nyttan av mätningen. Motivet blir en fråga som 
styrs mot syftet för studien/mätningen – en slags värdering (Messick, 
1989). 

Brister i deskriptiva mätningar förekommer som då bl.a. kan förklaras 
genom hur instrumentet hanteras t.ex. mätningars noggrannhet, se t.ex. 
(Linn, Baker, & Dunbar, 1990). En bra hjälp på vägen, för att undvika 
                                                        
11 http://www.socialresearchmethods.net/kb/reltypes.php 
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feltolkningar, är att använda sig av vetenskapligt beprövade analysmo-
deller. Utifrån en faktoranalys kan även validitetsbegreppet diskuteras. 
En klassisk förklaring till vad validitet innebär är att validitet är ett 
begrepp som används för att beskriva mätningars kvalitet. Kort och gott: 
vad skall mätas och hur väl lyckas instrumentet fånga upp fenomenet 
som önskas mätas? se. t.ex. (Elasar J. Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 
1991:52-80). 

Validiteten i undersökningen kan ytterligare kontrolleras och förstärkas 
genom att utföra (dock inte i föreliggande studie) Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) där ansatsen är att pröva den faktorstruktur som erhållits 
– specifikt för att säkerställa validiteten i materialet. Om det t.ex. visat sig 
vid EFAn att vissa frågeställningar, i en eller fler frågematriser, mäter 
samma grundläggande förmåga eller egenskap kan det med CFA testas i 
hur hög grad detta verkligen stämmer, se t.ex. (Barmark, 2009; 
Gustavsson, 2009; Elazar J. Pedhazur & Kerlinger, 1982; Elasar J. 
Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991:631-694). 

Skillnaden mellan explorativ och konfirmatorisk faktoranalys är att i den 
sist nämnda specificeras en modellstruktur i förväg och sedan testas dess 
lämplighet för ett visst givet datamaterial (Elasar J. Pedhazur & Pedhazur 
Schmelkin, 1991:631)”. EFAn i sin tur extraherar strukturer i empirin i 
form av faktorer som identifierats som lämpliga för att visa på fenomen (i 
föreliggande studie benämns dessa som index) jmf. (Hair, Black, Babin, 
Anderson, & Tatham, 2006:117ff). Genom att applicera CFAn som en 
”submodel” i den mer generella metoden Structural Equation Modelling 
(SEM) kan antaganden om validiteten, i såväl föreliggande som föregå-
ende studier, ytterligare förstärkas/bekräftas (Gustavsson, 2009:269-321; 
Elasar J. Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991:695-740).  

Som ett tillägg och ett förtydligande till Wolming´s (1998) citat ovan går 
det dock inte att bortse ifrån att faktorer och index är empiriska kon-
struktioner och resultaten är, som alltid, tolkningsbara beroende på tol-
karens referensramar. 
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Program för analys 

Programvaror för analys, bearbetning etc. har varit:  

 statistisk analys; SPSS Statistics, version 21.0 

 konstruktion av det webbaserade frågeformuläret; 
SurveyMonkey 

 enkätinsamling; SurveyMonkey 

Referenslitteratur 

Referenslitteratur vid metodutveckling och analys har varit: (Borg & 
Westerlund, 2006; Bryman & Cramer, 2011; Djurfeldt & Barmark, 
2009; Djurfeldt et al., 2003; Edlund, 1995; Loehlin, 2004; Miller et al., 
2010; Elasar J. Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991; Wilson, 2005). 

Frågeformulärets konstruktion 

Vid frågeformulärets konstruktion (2010) lades relativt mycket tid på att 
ta fram ett fullgott enkätunderlag. Syftet var att formuläret skulle använ-
das till longitudinella studier. Ett av flera mål med dessa longitudinella 
studier är att kunna fånga upp vilka fenomen som gör att lärosätet lyckats 
så väl med att utbilda studenter som dels trivs under sin studietid på 
lärosätet samt blir attraktiva på arbetsmarknaden. Ett annat mål är 
naturligtvis att utveckla lärosätets utbildningar mot samtidens krav på 
kvalitativt innehåll bl.a. genom att förbättringsåtgärder sker utifrån redo-
visade resultat, se t.ex. (Högskoleverket, 2009).  

När pilotstudien genomfördes hösten 2010 observerades problem med 
validiteten i instrumentet som berodde på ett allt för optimistiskt fråge-
instrument. T.ex. frågor som egentligen mätte identiska fenomen samt 
otydlighet i en del frågeställningar där dessa kunde uppfattas felaktigt. 
Det uppmärksammades även att den interna konsistensen inte var till-
räcklig hög vid faktoranalysens extraktion. Problem som kan uppstå har 
även uppmärksammats av andra forskare t.ex. (Wilson, 2005:10ff).  

Wilson klargör att frågorna bör vara distinkta och naturligtvis relevanta 
för det fenomen som är avsett att mätas och att få till sådana är inte en 
helt lätt uppgift. Wilson klargör även att det är viktigt att redan i kon-
struktionsfasen vara klar över hur utfallet är tänkt att analyseras. 
Modellen för analysförfarandet skall alltså redan initialt vara designad. 
Wilson visar på en fyrblocksmodell som anammats när justeringar av 
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frågor utförts utifrån utfallet i de studentbarometrar som genomförts. 
Enligt modellen innebär det att förbättringsåtgärder pågår ständigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Visar på orsakssamband och störningar vid konstruktion av 
en studies upplägg och analys. (Wilson, 2005 sid. 17) 

När den longitudinella studien startade hösten 2010 fanns, som nämnts, 
ett 80-tal frågeställningar med som var tänkta att mäta kvalitet inom 
ramen för projektet studentbarometern.  

Det har under åren skett justeringar i formuläret för att höja validiteten i 
undersökningarna. Faktoranalysen fångar upp dessa förändringar på kor-
rekt sätt. De 60 frågeställningar som nu återstår, efter fyra års arbete, 
extraherar tio faktorer och mäter de kvalitetsindex som var avsedda att 
mätas på ett fullgott sätt. 

Formulärets frågematriser (batterier) innehåller, med något undantag, 
fyra svarsalternativ samt även svarsalternativet ”ingen uppfattning”. En 
del forskare väljer att rangordna denna typ av svar som ett neutralt värde, 
alltså på mitten av skalan. Respondenten bör dock vara medveten om en 
sådan rangordning, när ett svar skall avges, och detta har ej skett därav 
kategorisering som ett ”missing value”. Vid den statistiska bearbetningen 
ges svarsalternativen ett värde från 1 (låg grad) till 4 (hög grad).  

När regressionsanalyser genomförs bör en intervallskala ligga till grund 
vid bearbetningen av empirin (avser den beroende variabeln). Många 
analystekniker är konstruerade på så sätt att beräkningar sker på medel-
värden och/eller medianvärden (exempel på sådana kan vara ANOVA 
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eller regressionsanalyser av olika slag). Resonemanget leder då till att en 
beroende variabel bör designas och kunna mätas med en intervallskala. 
Dock är det inte ett helt ovanligt fenomen att analyser utförs med empiri 
från en ordinalskala, men som sagts det är inte helt statistiskt korrekt att 
använda sig av denna typ av mätskala. I föreliggande studie visar det sig 
att skillnaden är marginell mellan medel- och medianvärden (mätt på de 
enskilda indexen) och torde därmed inte påverka resultaten märkbart se 
t.ex. (Djurfeldt & Barmark, 2009:37ff). 

Instrumentets validitet 

Instrumentets validitet (giltighet) har utprovats under ett flertal år. Den 
interna konsistensen har visat sig vara godtagbar vid faktoranalysens 
extraktion samt att variablerna inom respektive faktor varit relativt kon-
stanta under, i vart fall, de tre närmast genomförda undersökningarna 
(Sigrén, 2012b, 2013b). När faktorerna synas något närmare kan det, om 
möjligt, vara på så sätt att två av dessa eventuellt kan slås ihop. För att 
kunna avgöra om ett sådant beslut skall tas bör mer djupgående analyser 
ske där Confirmatory Factor Analysis (CFA) tillsammans med t.ex. 
Structural Equation Modeling (SEM)12 kan ge ytterligare hjälp på vägen, 
huruvida en sammanslagning kan utföras.  

Den sist nämnda metoden gör det möjligt att på en och samma gång 
analysera fler index (multipel analys). Kortfattat kan det förklaras som att 
det konstrueras en flerdimensionell modell. Gustavsson (2009) klargör 
att ”i vissa sammanhang är det också möjligt att undersöka variablers 
ömsesidiga påverkan av varandra” (Gustavsson, 2009:269). I sin förläng-
ning innebär detta även att validiteten i instrumentet såväl kan bekräftas 
som förstärkas. 

                                                        
12 Muthén & Muthén´s ekvationsmodelleringsprogram Mplus är t.ex. ett pro- 

gram för denna typ av analyser. R-Console är ett annat exempel på program-
vara för SEM analyser (Open Source). 
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3 RESULTAT I 

INLEDNING 

Under resultat I redovisas 59 frågeställningar som då avser att mäta ett 
antal kvalitetsindex inom lärosätets programutbildningar. Som tidigare 
nämnts genomförs explorativ faktoranalys (EFA) dels för att se vilka 
variabler som extraheras och dels för att avgöra om den interna konsisten-
sen är tillräcklig hög. Totalt redovisas tio kvalitetsindex samt ett nöjdhets-
index. 

Den förklarade variansen är 64,11 procent som då kan ses som ett mått 
på instrumentets förklararingsvärde av de extraherade faktorerna (kan ses 
som ett mått på validitet). En tumregel är att den förklarade variansen 
bör överstiga 60 procent (Barmark, 2009). Den extraktionsmetod som 
används är Principal Axis Factoring med rotationsmetoden Direct Obli-
min (spetsvinklig). Att det utförs linjär regressionsanalys beror på ett 
antagande om att akademi 1 skiljer sig åt (signifikant) mot övriga två 
akademier. Akademi 1 sätts således som responsvariabel i modellen.  

Resultaten redovisas genom tabeller och figurer där akademierna hålls 
konstanta mot en manifest (beroende) variabel (i vårt fall ett index). 
Resultaten redovisas för lärosätets tre akademier, där även jämförelser 
mellan akademier kan utläsas. 

Vid resultatredovisningen görs ett försök att på ett strukturerat, meto-
diskt och tydligt sätt redovisa ett index åt gången. I redovisningen av 
respektive index ingår faktorer, reliabilitetsmått, medelvärden, standard-
avvikelser, positiv opinion samt utfallet från regressionsanalysen. Resul-
taten sammanfattas först efter att det sista totala nöjdhetsindexet (NSI) 
redovisats. 
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Akademier – som anges med förkortningar är: 

A1 Akademin för textil, teknik och ekonomi. 

A2 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. 

A3 Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

Enkätens genomförande 

Enkäten bjöds ut (webbaserad) den 6 november 2014 till 2 858 studen-
ter. Fyra påminnelser utfördes under perioden 17 november till och med 
den 18 december. Enkäten stängdes den 7 januari 2015. Enkäten har 
bjudits ut såväl på svenska som på engelska.  

POPULATION OCH URVALSPROCESS 

Urvalsprocessen bestod av ett systematiskt urval som innebär att samtliga 
individer, inom den totala populationen, skall ges möjlighet till en 
likadan inklusionssannolikhet. Respondenterna är dragna, med ett inter-
vall, enligt formeln K=N/n. K representerar urvalets intervall, se t.ex. 
(Djurfeldt et al., 2003:105ff).  

I studien inkluderas enbart studenter som studerar på campus13 (N =  
5 559) samt de internationella studenterna (N = 149). Urvalet (n) 
bestämdes till 2 709 (cirka 50 procent) samt samtliga internationella 
studenter, se tabell 3.1. K bestämdes till två som innebar att varannan 
student valdes ut. Startpunkten valdes slumpmässigt till ett. Fördelar 
med denna urvalsprocess är att den är enkel, billig och objektiv. Sex 
strata har skapats utifrån två stratifieringsvariabler (akademi och kön) 
samt ett stratum för de internationella studenterna (inget urval utfördes 
inom gruppen). Underlaget utgick ifrån registrerade studenter (på ett 
program) hösten 201414.  

  

                                                        
13  Frågeformuläret är svårt att besvara för distansstudenter. 
14 Från lärosätets administrativa system LADOK.  
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Tabell 3.1 Urval per akademi. Andel i antal och procent. 

	  
REG.	  STUDENTER	   URVAL	  

	  
KVINNOR	  

	  
MÄN	  

	  AKADEMI	  
	  

N	   N	   %	   N	   %	  

A1	   2	  059	   1	  031	   590	   57	   441	   43	  

A2	   1	  465	   733	   648	   88	   85	   12	  

A3	   1	  886	   945	   730	   77	   215	   29	  

INTERNATIONELLA	   149	   149	   112	   75	   37	   25	  

TOTALT	   5	  559	   2	  858	   2	  080	   73	   778	   27	  

SVARSFREKVENS OCH BORTFALLSANALYS 

15 e-postreturer samt 16 avregistreringar (studenter ges möjlighet att 
avregistrera sig från enkäten via en länk i e-postmeddelandet). Återstår  
2 827 möjliga respondentsvar.  

Det finns även en dold faktor som är svårare att ha kontroll över – nämli-
gen studenter (s.k. nybörjare) som tidigt ”hoppar av” sina studier. Dessa 
studenter finns (av olika anledningar) fortfarande registrerade i LADOK. 
Det finns studier som påvisar att så pass många som var tredje student 
som är så kallade nybörjare, avslutar sina studier redan under den första 
terminen (Forsman & Andersson, 2010).  

I föreliggande resultat I anger 50 procent av studenterna att de inte tidi-
gare studerat vid en högskola eller ett universitet. UKÄ:s årsrapport redo-
visar att 57 procent (beräknat på helårsstudenter), av den totala populat-
ionen, är nybörjare vid Högskolan i Borås, läsåret 2012/13 varav 59 pro-
cent av dessa finns kvar under år två (Universitetskanslersämbetet, 
2014:121).  

Det bör innebära att en viss andel, av urvalet, troligtvis redan avslutat 
studierna men ändå finns kvar i systemet. Det påverkar naturligtvis svars-
frekvensen negativt och kan vara värt att ta i beaktande. Samtidigt så 
visar diskussionen ovan hur svårt det är att utföra studier i realtid med 
tanke på hur bortfallet skall hanteras. 

Enligt lärosätets årsredovisning för 2014 anges en prestationsgrad på 
cirka 83 procent (85 procent 2013) (Högskolan i Borås, 2014:7) se även 
(Universitetskanslersämbetet, 2014:121). Prestationsgraden kan dock 
inte knytas mot s.k. avhopp. UKÄ diskuterar bl.a. att det finns en mängd 
olika orsaker till att prestationsgraden vid landets lärosäten inte följer det 
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maximala utfallet av antalet helårsstudenter (Universitetskanslersämbetet, 
2013:33-35). 

Det innebär att drygt 1 400 studenter, av urvalet, är s.k. nybörjare och av 
dessa har ett antal studenter avslutat sina studier redan under första 
terminen. Ytterligare en andel av urvalet har avslutat studierna under den 
andra terminen. Vi skall dock ha i åtanke att det är betydligt färre som 
påbörjar ett program under vårterminen. Resonemanget leder till att 
svarsfrekvensen ligger på minst 38 procent men är troligtvis betydligt 
högre.  

1 071 analyserbara respondentsvar av totalt 1 128 (respondenter som 
klickat på länken och svarat på någon enstaka fråga exkluderas). Svarsfre-
kvensen får ändå anses som relativt god, vad gäller webbaserade enkäter. 
Det finns mängder med studier som påvisar svårigheter med ett erhålla 
en hög svarsfrekvens på denna typ av webbaserade undersökningar se 
t.ex. (Hansson, 2006).  

Tabell 3.2 Urval, svarsfrekvens och kön. Andel i antal och procent.  

	   	  
SVARSFREKVENS	  

	  
KVINNOR	  

	  
MÄN	  

	   	  AKADEMI	   URVAL	   N	   %	   N	   %	   N	   %	  
	  A1	   1	  031	   375	   36	   255	   68	   120	   32	  
	  A2	   733	   301	   41	   273	   91	   28	   9	  
	  A3	   945	   395	   42	   311	   79	   84	   21	  
	  INTERNATIONELLA	   149	   4115	  

	   	   	   	   	   	  TOTALT	   2	  858	   1	  071	   38	   839	   78	   232	   22	  
	   

  

                                                        
15 Inkluderas i A1-A3. 
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REDOVISNING AV KVALITETSINDEX 

Samarbetet mellan lärare och studenter 

Tabell 3.3 Frågeställning: i vilken utsträckning tycker du att ... 

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde, standard-
avvikelse, effekt samt Cronbach´s alpha. Rangordnat. N = 1 026. 

FAKTOR	  1	  (ALPHA	  0,919)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

LÄRARNA	  ÄR	  KUNNIGA	   3,43	   0,635	   3,33	   +	  0,10	  
LÄRARNA	  ÄR	  TILLMÖTESGÅENDE	   3,13	   0,674	   3,10	   +	  0,03	  

DET	  ÄR	  LÄTT	  ATT	  FÅ	  KONTAKT	  MED	  LÄRARNA	   3,00	   0,825	   3,03	   -‐	  0,03	  

LÄRARNA	  ÄR	  STÖDJANDE	   2,92	   0,769	   2,90	   +	  0,02	  

LÄRARNA	  ÄR	  TILLGÄNGLIGA	   2,91	   0,762	   2,86	   +	  0,05	  
LÄRARNA	  ÄR	  ÖPPNA	  FÖR	  KRITISKA	  SYNPUNKTER	   2,90	   0,808	   2,87	   +	  0,03	  
LÄRARNA	  BRYR	  SIG	  OM	  SYNPUNKTER	  DE	  FÅR	  PÅ	  

UNDERVISNINGEN	  
	  

2,84	  
	  

0,897	  
	  

2,97	  
	  

-‐	  0,13	  

LÄRARNA	  ÄR	  FLEXIBLA	   2,81	   0,800	   2,83	   -‐	  0,02	  

LÄRARNA	  INTRESSERAR	  SIG	  FÖR	  HUR	  DU	  

KLARAR	  DINA	  STUDIER	  
	  

2,62	  
	  

0,941	  
	  

2,72	  
	  

-‐	  0,10	  

DU	  KAN	  PÅVERKA	  DIN	  UTBILDNING	   2,42	   0,840	   -‐	   -‐	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,91	   0,604	   2,96	   -‐	  0,05	  

 

Tabell 3.4 Koefficientmatris för index samarbetet mellan lärare och 
studenter.16 

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 2,836 0,032   88,187 0,000 2,773 2,900 

Akademi 2 0,172 0,048 0,128 3,603 0,000 * 0,078 0,265 

Akademi 3 0,060  0,044 0,048 1,349 0,178 -0,027 0,147 

* significant at the 0,05 level 
                                                        
16  För den mer intresserade finns en kort förklaring över vad regressionsmo-

dellen visar på, se bilaga I. 
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Figur 3.1 Positiv opinion17 för respektive population. Index samar-
betet mellan lärare och studenter.  
 

 
  

                                                        
17 Diagrammet visar på hur träffbilden ser ut för respektive akademi över ett 

givet värde om 2,7 på en 4-gradig ordinalskala. Referensvärde 100. Andel i 
procent. 
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Analytiska färdigheter 

Tabell 3.5 Frågeställning: i vilken utsträckning tycker du att studierna 
utvecklar din förmåga när det gäller följande?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. N = 1 036. 

FAKTOR	  2	  (ALPHA	  0,865)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

TÄNKA	  KRITISKT	   3,13	   0,676	   3,14	   -‐	  0,01	  
UTFÖRA	  SKRIFTLIGA	  PRESENTATIONER	   3,10	   0,750	   3,10	   0,00	  

SJÄLVSTÄNDIGT	  LÖSA	  PROBLEM	   3,08	   0,671	   3,05	   +	  0,03	  

ANALYSERA	  PROBLEM	   3,04	   0,728	   3,14	   -‐	  0,10	  

SÖKA	  INFORMATION	   3,03	   0,761	   3,09	   -‐	  0,06	  

VÄRDERA	  INFORMATION	   3,01	   0,727	   3,09	   -‐	  0,08	  

FÖLJA	  KUNSKAPSUTVECKLINGEN	  INOM	  

PROGRAMMET	  
	  

2,95	  
	  

0,733	  
	  
-‐	  

	  
-‐	  

UTFÖRA	  MUNTLIGA	  PRESENTATIONER	   2,81	   0,833	   2,89	   -‐	  0,08	  

UTVECKLA	  MIN	  KREATIVITET	   2,76	   0,858	   2,86	   -‐	  0,10	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,99	   0,518	   3,04	   -‐	  0,05	  

 

Tabell 3.6 Koefficientmatris för index analytiska färdigheter.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 2,914 0,027   106,427 0,000 2,860 2,967 

Akademi 2 0,100 0,041 0,087 2,446 0,015 * 0,020 0,179 

Akademi 3 0,129 0,038 0,121 3,403 0,001 * 0,055 0,203 

*  significant at the 0,05 level 
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Figur 3.2 Positiv opinion för respektive population. Index analytiska 

färdigheter. Andel i procent. 
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Samarbetet mellan akademins administrativa personal och studenter 

Tabell 3.7 Frågeställning: i vilken utsträckning anser du att följande 
påståenden stämmer för den administrativa personalen 
inom din utbildning?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. N = 707. 

FAKTOR	  3	  (ALPHA	  0,952)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

TILLMÖTESGÅENDE	   3,28	   0,717	   -‐	  18	   -‐	  
KUNNIGA	   3,25	   0,716	   3,11	   +	  0,14	  

TILLGÄNGLIGA	   3,15	   0,749	   2,97	   +	  0,18	  

STÖDJANDE	   3,12	   0,777	   3,02	   +	  0,10	  

FLEXIBLA	   3,04	   0,799	   2,92	   +	  0,12	  

ÖPPNA	  FÖR	  KRITISKA	  SYNPUNKTER	   3,02	   0,834	   2,95	   +	  0,07	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,17	   0,677	   2,99	   +	  0,18	  

 

Tabell 3.8 Koefficientmatris för index samarbetet mellan akademins 
administrativa personal och studenter.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 3,069 0,044   70,240 0,000 2,983 3,155 

Akademi 2 0,180 0,065 0,118 2,756 0,006 * 0,052 0,308 

Akademi 3 0,143 0,060 0,103 2,397 0,017 * 0,026 0,260 

*  significant at the 0,05 level 

 

                                                        
18 Frågeställningen vid 2013 års studie “försvann” från enkäten. 



RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS 42 

Figur 3.3 Positiv opinion för respektive population. Index samarbetet 
mellan akademins administrativa personal och studenter. 
Andel i procent. 
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Tillgång till akademilokaler 

Tabell 3.9 Frågeställning: hur nöjd är du med följande?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. N = 1 040. 

FAKTOR	  4	  (ALPHA	  0,763)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

TILLGÅNG	  TILL	  UNDERVISNINGSLOKALER	   3,38	   0,676	   3,26	   +	  0,12	  
UTRUSTNINGEN	  I	  UNDERVISNINGSLOKALERNA	   3,06	   0,730	   3,06	   0,00	  

UTFORMNINGEN	  AV	  UNDERVISNINGSLOKALER	   3,01	   0,728	  
	  

3,05	   -‐	  0,04	  

TILLGÅNG	  TILL	  STUDENTARBETSPLATSER	   2,94	   0,852	   3,00	   -‐	  0,06	  

TILLGÅNG	  TILL	  UPPEHÅLLSUTRYMMEN	   2,87	   0,863	   2,94	   -‐	  0,07	  

TEMPERATUREN	  I	  UNDERVISNINGSLOKALERNA	   2,69	   0,914	   2,74	   -‐	  0,05	  

TILLGÅNG	  TILL	  MATPLATSER	   2,47	   0,995	   2,61	   -‐	  0,14	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,93	   0,555	   2,95	   -‐	  0,02	  

 

Tabell 3.10 Koefficientmatris för index tillgång till akademilokaler.  

  
Unstandardized 
Coefficients   

Standardized 
Coefficients     

95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. Lower Bound 
Upper 
Bound 

(Constant) 2,909 0,029   101,171 0,000 2,852 2,965 

Akademi 2 0,018 0,044 0,014 0,403 0,687 -0,068 0,104 

Akademi 3 0,030 0,040 0,026 0,732 0,464 -0,050 0,109 
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Figur 3.4 Positiv opinion för respektive population. Index tillgång till 
akademilokaler. Andel i procent. 
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Att kunna ge kritik 

Tabell 3.11 Frågeställning: om du för fram kritiska synpunkter och 
resonemang kring utbildningen, tror du att du riskerar 
att… 

4-gradig ordinalskala. 1 = hög grad; 4 = låg grad (observera att skalan är 
omvänd). N = 971. 

FAKTOR	  5	  (ALPHA	  0,860)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  STUDENTER	   3,26	   0,650	   3,29	   -‐	  0,03	  
FÅ	  ORÄTTVIST	  BEDÖMDA	  TENTOR	   3,08	   0,759	   3,17	   -‐	  0,09	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  

	  
2,94	   0,769	   3,03	   -‐	  0,09	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  LÄRARE	   2,89	   0,779	   3,01	   -‐	  0,12	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,04	   0,625	   3,12	   -‐	  0,08	  

 

Tabell 3.12 Koefficientmatris för index att kunna ge kritik.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 3,015 0,034   87,493 0,000 2,948 3,083 

Akademi 2 0,088 0,051 0,064 1,739 0,082 -0,011 0,188 

Akademi 3 0,007 0,047 0,005 0,141 0,888 -0,087 0,100 
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Figur 3.5 Positiv opinion för respektive population. Index att kunna 
ge kritik. Andel i procent. 
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Kursinnehåll 

Tabell 3.12 Frågeställning: hur väl stämmer följande för din  
utbildning? 
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. N = 1 017. 

FAKTOR	  6	  (ALPHA	  0,863)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

TIDERNA	  FÖR	  EXAMINATION	  MEDDELAS	  I	  GOD	  

	  
3,58	   0,656	   3,52	   +	  0,06	  

KURSPLAN	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,51	   0,731	   3,46	   +	  0,05	  

LITTERATURLISTA	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  

	  
3,34	   0,794	   3,29	   +	  0,05	  

SCHEMA	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,31	   0,832	   3,23	   +	  0,08	  

STUDIEGUIDE	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,23	   0,842	   3,18	   +	  0,05	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,40	   0,607	   3,34	   +	  0,06	  

 

Tabell 3.13 Koefficientmatris för index kursinnehåll.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 3,280 0,032   101,879 0,000 3,216 3,343 

Akademi 2 0,212 0,048 0,158 4,447 0,000 * 0,118 0,305 

Akademi 3 0,163 0,044 0,130 3,662 0,000 * 0,075 0,250 

*  significant at the 0,05 level 
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Figur 3.6 Positiv opinion för respektive population. Index kursinne-
håll. Andel i procent. 
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Kursvärderingar 

Tabell 3.14 Frågeställning: hur väl stämmer följande för din utbildning?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. N = 961. 

FAKTOR	  7	  (ALPHA	  0,826)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

KURSEN	  AVSLUTAS	  ALLTID	  MED	  EN	  

KURSUTVÄRDERING	  
	  

3,47	  
	  

0,801	  
	  

3,42	  
	  

+	  0,05	  
TENTAMENSRESULTAT	  ANSLÅS	  ALLTID	  INOM	  TRE	  

VECKOR	  
	  

3,21	  
	  

0,904	  
	  

3,03	  
	  

+	  0,18	  
LÄRARNA	  VISAR	  INTRESSE	  FÖR	  STUDENTERNAS	  

KURSUTVÄRDERINGAR	  
	  

3,11	  
	  

0,897	  
	  

3,00	  
	  

+	  0,11	  

DET	  GES	  ALLTID	  TILLFÄLLE	  TILL	  GENOMGÅNG	  AV	  

TENTAMEN	  OCH	  KRITERIER	  FÖR	  BETYGSSÄTTNING	  
	  

2,69	  
	  

1,001	  
	  

2,58	  
	  

+	  0,11	  

KURSUTVÄRDERINGARNA	  PRESENTERAS	  FÖR	  

STUDENTERNA	  
	  

2,53	  
	  

1,094	  
	  

2,35	  
	  

+	  0,18	  

FÖRÄNDRINGAR	  EFTER	  TIDIGARE	  

KURSUTVÄRDERINGAR	  ÄR	  TYDLIGT	  UTTALADE	  
	  

2,48	  
	  

1,058	  
	  

2,31	  
	  

+	  0,17	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,97	   0,763	   2,78	   +	  0,19	  

 

Tabell 3.15 Koefficientmatris för index kursvärderingar.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 2,782 0,041   67,827 0,000 2,702 2,863 

Akademi 2 0,501 0,061 0,296 8,271 0,000 * 0,382 0,620 

Akademi 3 0,130 0,056 0,083 2,310 0,021 * 0,020 0,240 

* significant at the 0,05 level 
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Figur 3.7 Positiv opinion för respektive population. Index kursvärde-
ringar. Andel i procent. 
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Kravnivå på utbildningen 

Tabell 3.15 Frågeställning: hur bedömer du att kravnivån på din utbild-
ning är avseende följande områden? 
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. N = 1 068. 

FAKTOR	  8	  (ALPHA	  0,767)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

ARBETSBELASTNINGEN	  UNDER	  STUDIERNA	   3,33	   0,632	   3,40	   -‐	  0,07	  

KURSLITTERATURENS	  OMFATTNING	   3,28	   0,625	   3,40	   -‐	  0,12	  

EXAMINATIONSUPPGIFTERNA	   3,23	   0,556	   3,27	   -‐	  0,04	  

KURSENS	  INNEHÅLL	   3,08	   0,593	   3,06	   +	  0,02	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,23	   0,462	   3,28	   -‐	  0,05	  

 

Tabell 3.16 Koefficientmatris för index kravnivå på utbildningen. 

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 3,099 0,023   133,087 0,000 3,053 3,144 

Akademi 2 0,265 0,035 0,258 7,598 0,000 * 0,196 0,333 

Akademi 3 0,152 0,032 0,159 4,689 0,000 * 0,089 0,216 

* significant at the 0,05 level 
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Figur 3.8 Positiv opinion för respektive population. Index kravnivå 
på utbildningen. Andel i procent. 
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Pedagogiskt innehåll 

Tabell 3.17 Frågeställning: i vilken utsträckning anser du att följande 
påståenden stämmer för lärare inom din utbildning?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. N = 1 028. 

FAKTOR	  9	  (ALPHA	  0,847)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

LÄRARNA	  ÄR	  KUNNIGA	  I	  SINA	  ÄMNEN	   3,37	   0,683	   3,38	   -‐	  0,01	  
DU	  HAR	  BLIVIT	  VÄL	  MOTTAGEN	  PÅ	  

UTBILDNINGEN	  
	  

3,36	  
	  

0,701	  
	  

3,43	  
	  

-‐	  0,07	  

LÄRARNA	  ÄR	  VÄL	  FÖRBEREDDA	   3,17	   0,727	   3,15	   +	  0,02	  

UNDERVISNINGEN	  ÄR	  STIMULERANDE	   2,94	   0,786	   2,96	   -‐	  0,02	  

LÄRARNA	  ÄR	  PEDAGOGISKA	   2,84	   0,822	   2,87	   -‐	  0,03	  

UNDERVISNINGEN	  ÄR	  VÄLORGANISERAD	   2,80	   0,845	   2,82	   -‐	  0,02	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,07	   0,576	   3,12	   -‐	  0,05	  

 

Tabell 3.18 Koefficientmatris för index pedagogiskt innehåll.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 2,972 0,030   97,446 0,000 2,912 3,032 

Akademi 2 0,231 0,045 0,181 5,115 0,000 * 0,142 0,319 

Akademi 3 0,097 0,042 0,082 2,313 0,021 * 0,015 0,180 

*  significant at the 0,05 level 
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Figur 3.9 Positiv opinion för respektive population. Index pedagogiskt 
innehåll. Andel i procent. 
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Bedömning av examination och provresultat 

Tabell 3.19 Frågeställning: i vilken utsträckning känner du att följande 
är bra? 
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. N = 985. 

FAKTOR	  10	  (ALPHA	  0,708)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

PROVRESULTATEN	  BEDÖMS	  PÅ	  ETT	  RÄTTVIST	  SÄTT	   3,14	   0,771	   3,21	   -‐	  0,07	  
EXAMINATIONERNA	  KÄNNS	  MENINGSFULLA	   3,02	   0,756	   3,03	   -‐	  0,01	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,07	   0,702	   3,12	   -‐	  0,05	  

 

Tabell 3.20 Koefficientmatris för index bedömning.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. Lower Bound 
Upper 
Bound 

(Constant) 3,116 0,038   80,956 0,000 3,040 3,191 

Akademi 2 -0,046 0,057 -0,029 -0,798 0,425 -0,158 0,066 

Akademi 3 -0,095 0,053 -0,066 -1,793 0,073 -0,198 0,009 
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Figur 3.10 Positiv opinion för respektive population. Index bedöm-
ning. Andel i procent. 
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TOTALT NÖJDHETSINDEX 

Tabell 3.21 Visar totalt tio kvalitetsindex (sammanslagna till ett nöjd-
hetsindex NSI). NSI-indexet innehåller 59 enskilda fråge-
ställningar. 
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde, 
reliabilitet och standardavvikelse. N = 1 071. Rangordnat. 

INDEX	  (ALPHA	  =	  0,952)	   M	  2014	   STD	   M	  2013	   EFFEKT	  

KURSINNEHÅLL	   3,40	   0,606	   3,34	   -‐	  0,06	  
KRAVNIVÅ	  PÅ	  UTBILDNINGEN	   3,23	   0,462	   3,28	   -‐	  0,05	  

SAMARBETE	  MELLAN	  AKADEMINS	  ADMINISTRATIVA	  

PERSONAL	  OCH	  STUDENT	  
	  

3,17	  
	  

0,677	  
	  

3,00	  
	  

+	  0,17	  

PEDAGOGISKT	  INNEHÅLL	   3,07	   0,576	   3,06	   +	  0,01	  

BEDÖMNING	  AV	  EXAMINATION	  OCH	  PROVRESULTAT	   3,07	   0,702	   3,12	   -‐	  0,05	  

ATT	  KUNNA	  GE	  KRITIK	   3,04	   0,625	   3,12	   -‐	  0,08	  

ANALYTISKA	  FÖRMÅGOR	   2,99	   0,518	   3,04	   -‐	  0,05	  

KURSVÄRDERINGAR	   2,97	   0,763	   2,84	   +	  0,13	  

SAMARBETE	  MELLAN	  LÄRARE	  OCH	  STUDENT	   2,96	   0,612	   2,98	   -‐	  0,11	  

TILLGÅNG	  TILL	  AKADEMILOKALER	   2,92	   0,555	   3,05	   -‐	  0,13	  

ATT	  KUNNA	  PÅVERKA	  UTBILDNINGEN
19	   -‐	   -‐	   2,26	   -‐	  

MEDELVÄRDE	  NSI	  INDEX	   3,08	   0,371	   3,02	   +	  0,06	  
	   

Tabell 3.22 Koefficientmatris för index NSI.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 3,001 0,019   159,444 0,000 2,964 3,038 

Akademi 2 0,175 0,028 0,212 6,194 0,000* 0,119 0,230 

Akademi 3 0,083 0,026 0,109 3,177 0,002* 0,032 0,135 

* significant at the 0,05 level 
  

                                                        
19 Frågeställningen (indexet) omarbetades (2014) och finns med i index “sam-

arbete mellan lärare och student”. 
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Figur 3.11 Positiv opinion för respektive population. Index NSI. Dia-
grammet visar på hur träffbilden ser ut för respektive aka-
demi över ett givet värde om 2,7 på en 4-gradig ordinal-
skala. Referensvärde 100. Andel i procent. 
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SAMMANFATTNING AV RESULTAT I 

Syftet med lärosätets studentbarometrar är att belysa kvalitetsaspekter 
inom grundutbildningen med fokus mot studenternas studie- och arbets-
miljö. Resultaten skall kunna jämföras över tid, mellan akademier, och 
ligga till grund för kvalitativa förbättringsåtgärder. Tidigare års student-
barometrar har jämförts mot föregående års resultat men sådana jämfö-
relser kan inte redovisas fullt ut för 2014 års studie. I och med högsko-
lans omorganisation under 2014 har jämförelser endast kunnat ske mot 
resultat för högskolan totalt. 

Resultat I visar på att det finns ett avvikande mönster för akademi 1, 
jämfört mot akademi 2 och 3, rörande sex av de tio kvalitetsindex. Avvi-
kelserna indikerar att akademi 1 genomgående har ett lägre medelvärde 
för dessa index och att denna skillnad är signifikant. En avvikelse finns, i 
ytterligare ett index, men då enbart mot akademi 2. På fyra av indexen 
finns även en statistiskt säkerställd skillnad mellan akademi 2 och 3. Det 
slutgiltiga s.k. nöjdhetsindexet visar även på en signifikant avvikelse. 

Tabell 3.23 Visar på signifikanta skillnader mellan akademier  
(p < 0,05). 

	  	   AKADEMI	   AKADEMI	  

Kvalitetsindex	   A1	  mot	  A2	  &	  A3	   A2	  mot	  A3	  

Analytiska	  färdigheter	  (F2)	   *	   ej	  sig.	  

Pedagogiskt	  innehåll	  (F9)	   *	   *	  

Kursvärderingar	  (F7)	   *	   *	  

Kursinnehåll	  (F6)	   *	   ej	  sig.	  

Kravnivå	  på	  utbildningen	  (F8)	   *	   *	  

Samarbetet	  -‐	  administration	  (F3)	   *	   ej	  sig.	  

Samarbetet	  -‐	  lärare	  (F1)	   *	  ej	  sig.	  mot	  A3	   *	  

Att	  kunna	  ge	  kritik	  (F5)	   ej	  sig.	   ej	  sig.	  

Tillgång	  till	  akademilokaler	  (F4)	   ej	  sig.	   ej	  sig.	  

Bedömning	  av	  examination	  och	  provresultat	  (F10)	   ej	  sig.	   ej	  sig.	  

Nöjdhetsindex	  (NSI)	   *	   *	  
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Analytiska färdigheter 

I högskolelagens paragraf 8, 9 och 9a definieras vad som är analytiska 
färdigheter. Färdigheterna har ansetts som så pass viktiga att de skrivits in 
i Högskolelagen (SFS, 1992:1434) och ligger naturligtvis till grund för 
uppställda examensmål/beskrivningar. Det går inte att bortse ifrån att 
dessa färdigheter speglar sig explicit i studenters examensarbeten.  

Vad som går att utläsa av resultaten för index analytiska färdigheter är att 
den interna konsistensen är relativ hög. Cronbach´s alpha visar på 0,865 
och får anses som fullt godtagbart.  

När en positiv opinion redovisas (hur svaren är fördelade för populat-
ionerna, över ett medelvärde om 2,7 på en 4-gradig ordinalskala), fram-
går en tydlig skillnad. Drygt 68 procent för akademis 1 population ham-
nar över medelvärdet 2,7 medan träffbilden för akademi 2 ligger på 77,5 
procent och för akademi 3 på 79,4 procent. Akademis 1 resultat är ändå 
godtagbar men skillnaden, signifikant sådan, kan dock vara värd att 
beakta. 

Det finns en mängd studier som visar på lärarens betydelse för studenter 
där hög lärartäthet” underlättar för att studenters analytiska förmåga 
utvecklas, se t.ex. (Bender, 2013).  

Syftet har varit att undersöka i vilken mån utbildningarna kom-
penserar för brister i lärarledd tid genom att tillämpa student- 
centrerade pedagogiska metoder som stärker relationen med 
lärarna och därmed bidrar till ökad motivation och aktivitet hos 
studenterna. (Bender, 2013 sid. 6) 

Lagerqvist (Lagerqvist, 2010b) menar enligt ”Oxfordmodellen” att: 

Ett analytiskt förhållningssätt underlättar bland annat arbetet 
med att strukturera information och lyfta fram väsentligheter 
samt utgör en nödvändighet inom samtliga vetenskapliga disci-
pliner. Modellen gör alltså anspråk på att fungera som analytisk 
grund i alla ämnen, men till detta kommer självfallet ämnesspeci-
fika kunskaper och färdigheter. (Lagerqvist, 2010 sid. 26) 

Lagerqvists modell är tilltalande och klargör på ett tydligt och effektivt 
sätt ett av flera tillvägagångssätt att ”producera” examensarbeten som 
bygger på en beprövad metod. Modellen består av ett väl genomarbetat 
system för handledning som, i slutänden, skall genera en högre grad av 
ett analytiskt förhållningssätt hos studenten. Om ett eller flera mål med 
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studier (i vart fall enligt högskolelagen) är att stimulera och utveckla stu-
dentens analytiska förmåga bör följaktligen examinationsformer mäta 
studentens förmåga att såväl tänka analytiskt som att överföra dessa för-
mågor/färdigheter till egna examensarbeten (Lagerqvist, 2010a:184ff).20 

Pedagogiskt innehåll 

Det finns två index som mäter ”ett slags pedagogiskt innehåll” 1) samar-
betet mellan lärare och student, 2) pedagogiskt innehåll. Korrelationen 
mellan dessa två index är relativ hög (r = 0,727). Faktoranalysen extra-
herar dock två faktorer. 

För det först nämnda indexet extraheras tio frågeställningar med en relia-
bilitet på 0,919 som indikerar en mycket god intern konsistens. Akademi 
1 visar på en signifikant skillnad mot akademi 2. Akademi 3 visar på en 
signifikant skillnad mot akademi 2. 

57 procent för akademis 1 population hamnar över medelvärdet 2,7 
medan träffbilden för akademi 2 ligger på 67,8 procent och för akademi 
3 på 66,2 procent. Resultatet för akademi 1 bör definieras som ett lågt 
utfall medan de två övriga akademierna får godkänt. 

För det sist nämnda indexet extraheras sex frågeställningar med en reli-
abilitet på 0,847 som då indikerar på en godtagbar intern konsistens. 
Akademi 1 visar på en signifikant skillnad mot de båda övriga akademi-
erna. Akademi 3 visar på en signifikant skillnad mot akademi 2. 

67,5 procent för akademis 1 population hamnar över medelvärdet 2,7 
medan träffbilden för akademi 2 ligger på 81,9 procent och för akademi 
3 på 76,2 procent. Resultatet för samtliga akademier är godtagbart även 
om det finns en signifikant skillnad. Det vore dock önskvärt om akademi 
1 kan förbättra det pedagogiska innehållet i utbildningen. Ställnings-
tagandet gäller dock för samtliga akademier. 

Kursvärderingar 

Vad som går att utläsa av resultaten på index kursvärderingar är att sex 
frågeställningar extraheras med en god intern konsistens. Cronbach´s 
alpha visar på 0,826 och får anses som fullt godtagbart. 

  

                                                        
20  http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Bok_PU-rapport_8.pdf 
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Kursvärderingar är ett av flera verktyg för att ta reda på vad som fungerar 
bra och vad som bör förbättras på kurser. Kursvärderingar är en viktig del 
i det interna kvalitetsarbetet vid landets lärosäten och sker av naturliga 
skäl först i slutet av en kurs eller om så krävs när en kurs pågår. 

Högskoleförordningen är tydlig med att kursvärderingar skall genomfö-
ras (Regeringen, 1993). 

14 § kapitel 1, i högskoleförordningen, klargör att: 

Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en 
kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunk-
ter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högsko-
lan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt infor-
mera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föran-
leds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för 
studenterna. (SFS, 2000:651) 

Högskolan i Borås har ett väl genomarbetat dokument för hur kursvärde-
ringsarbetet skall genomföras och därför blir resultatet i föreliggande 
studie än mer anmärkningsvärt. Enligt det beslut om kursvärderingar 
som finns vid lärosätet skall kursansvarig utföra: (Dnr 56-02-10) 

Sammanfattning av kursens examinationsresultat. 

Sammanfattning av kursvärdering från studenter respektive med-
verkande lärare. 

Beskrivning av hur och för vilka delaktighetskravet tillgodosetts. 

Eventuella förslag till förbättringar avseende mål, innehåll, 
arbetsformer, litteratur, examination och organisation av kursen. 

Den sammanfattande rapporten skall hållas offentlig men också 
aktivt ges till berörda parter. 

Resultatet visar på ett tydligt mönster som bör diskuteras på lärosätet. 
Akademi 1 skiljer sig ”markant åt” mot akademi 2 (0,5 enheter på en 4-
gradig skala). Mätt på en 4-gradig skala är en sådan diskrepans anmärk-
ningsvärd hög. Akademi 3 uppvisar en diskrepans mot Akademi 2 på 
0,37 enheter. 

Inom akademi 1 är det 47 procent av populationen som anger ”i låg grad 
alternativt i mindre grad”. Inom akademi 3 är det 39,5 procent som 
anger något av dessa två alternativ.  
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53 procent för akademis 1 population hamnar över medelvärdet 2,7 
medan träffbilden för akademi 2 ligger på 80,5 procent och för akademi 
3 på 60,5 procent. Resultatet för Akademi 2 är mycket bra men för 
övriga två akademier finns det mer att önska. Kursvärderingar är en vik-
tig ingrediens när förbättringsarbeten skall genomföras. Ett mer normalt 
resultat torde vara det som redovisas för akademi 2. En frågeställning 
som bör lyftas är: varför finns denna skillnad? 

Kursinnehåll 

Vad som går att utläsa av resultaten på index kursinnehåll är att fem 
frågeställningar extraheras med en god intern konsistens. Cronbach´s 
alpha visar på 0,863 och får anses som fullt godtagbart. Akademi 1 visar 
på en signifikant skillnad mot de båda övriga akademierna.  

Med kursinnehåll avses att kursplan, litteraturlistor, schema och studie-
guider finns tillgängliga i god tid.  

83,1 procent för akademis 1 population hamnar över medelvärdet 2,7 
medan träffbilden för akademi 2 ligger på 89,1 procent och för akademi 
3 på 90,7 procent. Resultatet för samtliga akademier är mycket bra. 

Kravnivå 

Vad som går att utläsa av resultaten på index kravnivå är att fyra fråge-
ställningar extraheras med en något låg intern konsistens. Cronbach´s 
alpha visar på 0,767 och får anses som något lågt men kan ändå anses 
vara godtagbart. 

Akademi 1 visar på en signifikant skillnad mot de båda övriga akademi-
erna. Akademi 3 visar på en signifikant skillnad mot akademi 2. 

87,4 procent för akademis 1 population hamnar över medelvärdet 2,7 
medan träffbilden för akademi 2 ligger på 96,7 procent och för akademi 
3 på 93,4 procent.  

Även om signifikanta skillnader kan påvisas är resultatet mycket bra. 
Studenter upplever att det ställs höga krav på innehållet i kurser. Tidigare 
studier har visat på att kravnivån för utbildningar inom högskolor har 
uppfattats, av studenter, att det ställts lägre krav än vid universiteten. 
Universitetskanslersämbetet har uppmärksammat ”studenters förkun-
skaper i förhållande till upplevd kravnivå” och ställt sig frågan: Har sam-
hället, och studenterna, råd med denna dysfunktion i den högre utbild-
ningen? (Högskoleverket, 2007b:73). Upplevd låg kravnivå har tidigare 



RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS 64 

uppmärksammats i lärosätets egna undersökningar se t.ex. (Sigrén, 
2012b:59) jmf. (Leffler, Schaller, & Weibull, 2010:39).  

Samarbetet mellan akademins administrativa personal och studenter 

Vad som går att utläsa av resultaten på index samarbetet mellan akademins 
administrativa personal och studenter är att sex frågeställningar extraheras 
med en hög intern konsistens. Cronbach´s alpha visar på 0,952. Akademi 
1 visar på en signifikant skillnad mot de båda övriga akademierna.  

78,2 procent för akademis 1 population hamnar över medelvärdet 2,7 
medan träffbilden för akademi 2 ligger på 82,0 procent och för akademi 
3 på 82,2 procent.  

Även om en signifikant skillnad kan påvisas är resultatet mycket gläd-
jande. Studenter upplever att samarbetet mot akademins administrativa 
personal fungerar mycket väl. Tilläggas kan att indexet har, i de tidigare 
utförda studentbarometrarna vid lärosätet, alltid uppvisat höga och 
jämna resultat.  

Bemötande vid kritik från studenterna 

Vad som går att utläsa av resultaten på index bemötande vid kritik från 
studenterna är att fyra frågeställningar extraheras med en hög intern kon-
sistens. Cronbach´s alpha visar på 0,860. Inga signifikanta skillnader 
framgår vid utfallet av regressionsanalysen. 

75,6 procent för akademis 1 population hamnar över medelvärdet 2,7 
medan träffbilden för akademi 2 ligger på 81,6 procent och för akademi 
3 på 78,9 procent. Resultatet för indexet är bra och de skillnader som 
uppvisas är låga. 

Frågeställningar om hur bemötandet uppfattas av studenter som för fram 
kritiska synpunkter på utbildningen är viktiga att analysera. I en akade-
misk avhandling har vikten av ett professionellt bemötande avhandlats 
(Croona, 2003). Del II i avhandlingen diskuterar bemötandeetik, 
kommunikation av kunskap och värden där Croona lyfter frågan om 
studenternas tidiga lärande av bemötandeteknik – kan detta ställningsta-
gande även avse lärare? Om studenter upplever att bemötandet från lärare 
och annan personal, när kritik ges, inte är professionellt blir det ett pro-
blem som i sin förlängning kan upplevas som diskriminering. Frågor 
relaterade till bemötande har en hög prioritet vid lärosätet t.ex. genom ett 
aktivt arbete med lika villkor. 
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Tillgång till akademilokaler 

Vad som går att utläsa av resultaten på index tillgång till akademilokaler 
är att sex frågeställningar extraheras med en något låg intern konsistens. 
Cronbach´s alpha visar på 0,763. Inga signifikanta skillnader framgår vid 
utfallet. 

67,8 procent för akademis 1 population hamnar över medelvärdet 2,7 
medan träffbilden för akademi 2 ligger på 70 procent och för akademi 3 
på 69,5 procent. Under de senaste åren har det varit en del ombyggnat-
ioner och relativt stora omflyttningar vid lärosätet. Huruvida detta har 
påverkat tillgången till lokaler och dess beskaffenhet är naturligtvis svårt 
att avgöra men en viss påverkan, i studenters upplevelse, bör finnas. 
Resultatet för indexet är godtagbart, dock något lågt, för samtliga aka-
demier. 

Totalt nöjdhetsindex (NSI) 

59 frågeställningar har genererat tio kvalitetsindex, som transformerats till 
ett s.k. nöjdhetsindex, som berör ett brett kvalitetsperspektiv inom läro-
sätet. En hög reliabilitet kan påvisas (0,952). Signifikanta skillnader upp-
visas mellan akademi 1 och de övriga två samt även mellan akademi 2 
och 3. 

81,3 procent för akademis 1 population hamnar över medelvärdet 2,7 
medan träffbilden för akademi 2 ligger på 89,7 procent och för akademi 
3 på 86,1 procent. Resultatet för det totala nöjdhetsindexet är mycket bra 
och de skillnader som finns är låga men ändå signifikanta. Ses det till 
utfallet för akademi 2, 89,7 procent, kan det översättas till mycket hög 
kvalitet.  

  



RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS 66 

Det framgår under flera års mätningar att kvalitén (den upplevda av stu-
denter) har haft en positiv utveckling. Medelvärdet ligger på 3,1 för 
samtliga 59 frågeställningar och motsvarar en hög kvalitet.  

Tabell 3.24 Tabellen visar på nöjdhetsindex för studentbarometrar ut-
förda under 2010-2014. NSI beräknas utifrån medelvärden. 

 

 

Till sist… 

Högskolepedagogisk forskning visar på att det går, till viss del, att kom-
pensera för kvalitetsbrister genom t.ex. mer lärarledd tid och undvika allt 
för stora undervisningsgrupper. Å andra sidan kan nämnda åtgärder i sig 
leda till en högre kvalitet. Det förutsätter dock att det pedagogiska insla-
get är välplanerat, tydligt studentcentrerat (studenten i centrum) och 
därigenom skapa förutsättningar för s.k. djupinlärning, se t.ex. (Bowden 
& Marton, 1998; Marton, Hounsell, & Entwistle, 2000; Ramsden, 
2003). 

Resultaten tyder på att detta inte sker fullt ut eller i vart fall, i allt för stor 
utsträckning, skiljer sig kvalitativt åt mellan akademier. En varians skall 
finnas – det är helt naturligt – men samtidigt får detta inte innebära allt 
för stora kvalitativa diskrepanser mellan populationer – som i sin tur kan 
leda till bristfälliga utbildningar. Totalt har tio kvalitetsindex analyserats 
och redovisats. Tillsammans eller var för sig kan dessa index ge en bra 
vägledning hur kvaliteten är/upplevs, i avseende på utbildningsverksam-
heten, såväl på hela lärosätet som inom enskilda akademier.  

  

TOTALT	  NÖJDHETSINDEX	  -‐	  HB	   NSI	  

2014	   77,0	  
2013	   75,5	  

2012	   75,2	  

2011	   74,0	  
2010	   73,5	  

NSI	  2014	  VS	  2013	  (EFFEKT)	   +	  1,5	  
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4 RESULTAT II 

INLEDNING 

Under resultat II redovisas ett antal frågeställningar som berör följande 
områden: 

 Hållbar utveckling 
 Lika villkor 
 Biblioteksverksamheten 
 Studenthälsan 
 Studentkåren vid Högskolan i Borås 
 Motiv för studier 
 Arbete under studier 
 Framtidsvisioner 

Enkätens genomförande 

Enkäten bjöds ut (webbaserad) den 11 december 2014 till 2 709 stu-
denter. Tre påminnelser utfördes under perioden 18 december till och 
med den 14 januari. Enkäten stängdes den 26 januari 2015.  

POPULATION OCH URVALSPROCESS 

Urvalsprocessen har redovisats under resultat I (se sid. 34ff). 

Tabell 4.1 Urval per akademi. Andel i antal och procent. 

	  
REG.	  STUDENTER	   URVAL	  TOTALT	   KVINNOR	  

	  
MÄN	  

	  AKADEMI	  
	  

N	   N	   %	   N	   %	  

A1	   2	  059	   1	  031	   590	   57	   441	   43	  

A2	   1	  465	   733	   648	   88	   85	   12	  

A3	   1	  886	   945	   730	   77	   215	   29	  

TOTALT	   5	  410	   2	  709	   1	  968	   73	   741	   27	  
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SVARSFREKVENS OCH BORTFALLSANALYS 

14 e-postreturer samt 14 avregistreringar (studenter ges möjlighet att 
avregistrera sig från enkäten via en länk i e-postmeddelandet). Återstår  
2 681 möjliga respondentsvar. 814 analyserbara respondentsvar av totalt 
880 (respondenter som klickat på länken och svarat på någon enstaka 
fråga exkluderas). 

I föreliggande resultat II anger 49 procent av studenterna att de inte tidi-
gare studerat vid en högskola eller ett universitet. 

Det innebär att drygt 1 350 studenter, av urvalet, är s.k. nybörjare och av 
dessa har ett antal studenter avslutat sina studier redan under första 
terminen. Ytterligare en andel av urvalet har avslutat studierna under den 
andra terminen. Vi skall dock ha i åtanke att det är betydligt färre som 
påbörjar ett program under vårterminen. Resonemanget leder till att 
svarsfrekvensen ligger på minst 30 procent men är troligtvis betydligt 
högre.  

Tabell 4.2 Urval, svarsfrekvens och kön. Andel i antal och procent.  

	   	  
SVARSFREKVENS	  

	  
KVINNOR	  

	  
MÄN	  

	   	  AKADEMI	   URVAL	   N	   %	   N	   %	   N	   %	  
	  A1	   1	  031	   354	   34	   263	   74	   91	   26	  
	  A2	   733	   153	   21	   142	   93	   11	   7	  
	  A3	   945	   307	   33	   257	   84	   50	   16	  
	  TOTALT	   2	  709	   814	   30	   662	   81	   152	   19	  
	  

 

  



 

HÖGSKOLAN I BORÅS 69 

4.1 HÅLLBAR UTVECKLING 

Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 
1987, är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer  
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-
heter att tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av håll-
bar utveckling – den ekonomiska, sociala och miljömässiga – ska 
samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte 
om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet 
hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete. 
(Regeringskansliet, 2012) 

Tre frågeställningar ställdes rörande begreppen hållbar utveckling samt 
miljöledningssystem och redovisas nedan. De enskilda frågeställningarna 
hålls konstant mot respektive akademi och därigenom kan diskrepanser, 
på ett tydligare sätt, urskiljas mellan lärosätets tre akademier. 

På frågeställningen Vet du att Högskolan i Borås är ett av åtta universitet 
och högskolor (i Sverige) som är miljöledningscertifierade? svarar 32 procent 
ja (44 procent 2013). 

Vad som visas (i graferna) är hur respektive populations (akademier) 
”träffbild ser ut” över ett givet medelvärde och där skillnader mellan 
akademier framgår på ett tydligt sätt.  

Tabell 4.1.1 Har du tagit del av information om hållbar utveckling och 
miljöledningssystem på högskolans hemsida för hållbar 
utveckling? Andel i procent. N = 814, m = 1,43, std = 0,62.  

SVARSALTERNATIV	   2014	   2013	  

JA	   7,2	   5,6	  

TILL	  VISS	  DEL	   28,1	   24,0	  

NEJ	   64,6	   70,4	  
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Figur 4.1.1 Visar positiv opinion när kriteriet är ett medelvärde > 1,9. 
Andel i procent. 

Hållbar utveckling i utbildningen 

Tabell 4.1.2 Har du i din utbildning fått tillfälle att i kurs/kurser disku-
tera kring begreppet hållbar utveckling? Andel i procent.  
N = 814, m = 2,68, std = 1,38. 5-gradig ordinalskala. 

SVARSALTERNATIV	   2014	   2013	  

INTE	  ALLS	   31,1	   33,1	  

I	  MYCKET	  LITEN	  UTSTRÄCKNING	   13,5	   15,4	  

I	  GANSKA	  LITEN	  UTSTRÄCKNING	   21,3	   19,8	  

I	  GANSKA	  STOR	  UTSTRÄCKNING	   24,3	   23,5	  

I	  MYCKET	  STOR	  UTSTRÄCKNING	   9,8	   8,2	  
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Figur 4. 1.2 Visar positiv opinion när kriteriet är ett medelvärde > 2,9. 
Andel i procent. 
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Upplevs begreppet hållbar utveckling som viktigt för studenterna? 

Tabell 4.1.3 Hur viktigt anser du att det är att perspektivet hållbar 
utveckling lyfts fram i utbildning och forskning vid  
Högskolan i Borås? Andel i procent. N = 814, m = 3,26,  
std = 0,76. 4-gradig ordinalskala. 

SVARSALTERNATIV	   2014	   2013	  

INTE	  VIKTIGT	  ALLS	   3,3	   4,7	  

MINDRE	  VIKTIGT	   9,1	   12,2	  

GANSKA	  VIKTIGT	   45,9	   44,1	  

MYCKET	  VIKTIGT	   41,6	   39,0	  

 

Figur 4.1.3 Visar positiv opinion när kriteriet är ett medelvärde > 2,4. 
Andel i procent. 

Kommentar: 

Det framgår genom tabellerna ovan att resultaten, generellt sett, uppvisar 
något högre värden för 2014 års studentbarometer jämfört mot 2013 års 
undersökning.  
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4.2 LIKA VILLKOR 

Inledning 

Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen (SFS, 2008:657) trädde i kraft 2009-01-01. Denna 
lag har till ändamål att motverka diskriminering och trakasserier och på 
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

Direkt diskriminering 

Direkt diskriminering kan sammanfattas som att lika fall behandlas olika. 
Det innebär att en enskild student missgynnas genom att behandlas 
sämre än hur någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha 
behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband 
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identi-
tet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Indirekt diskriminering 

Indirekt diskriminering innebär att en enskild student missgynnas genom 
tillämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår 
som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer av ett 
visst kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funkt-
ionshinder. 

Trakasserier 

Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker någons värdighet 
och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel 
på trakasserier kan vara stötande och förlöjligande kommentarer och 
skämt, eller andra uppträdande som av den enskilde uppfattas som krän-
kande. Det är den enskildes uppfattning som är avgörande för i vad mån 
ett uppträdande är att uppfattas som kränkande. 

  



RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS 74 

Diskriminering  

Tabell 4.2.1 Frågeställning: har du under din studietid blivit diskrimine-
rad på grund av?  
Två svarsalternativ: ja; nej. Tabellen avser svar ja. Flervalsfråga. Andel i 
antal. N = 779-782. Inom parentes – 2013 års resultat. 

	  ITEMS	   KVINNOR	   MÄN	  

KÖNSTILLHÖRIGHET	   20	  (7)	   6	  (3)	  
KÖNSIDENTITET	  ELLER	  KÖNSUTTRYCK	   9	  (1)	   1	  (2)	  

ETNISK	  TILLHÖRIGHET	   13	  (13)	   5	  (8)	  

RELIGION	  ELLER	  ANNAN	  TROSUPPFATTNING	   7	  (4)	   5	  (0)	  

FUNKTIONSHINDER	   8	  (6)	   1	  (0)	  

SEXUELL	  LÄGGNING	   3	  (0)	   0	  (0)	  

ÅLDER	   18	  (19)	   7	  (6)	  

TOTALT	   78	  (50)	   25	  (19)	  
 

Trakasserier 

Tabell 4.2.2 Frågeställning: har du under din studietid upplevt dig 
trakasserad på grund av?  
Tabellen avser svar ja, vid flera tillfällen och (ja, vid något enstaka till-
fällen). Flervalsfråga. Andel i antal. N = 774-782.  

	   KVINNOR	   	   MÄN	  	   	  

ITEMS	   2014	   2013	   2014	   2013	  

KÖNSTILLHÖRIGHET	   6	  (12)	   4	  (11)	   1	  (8)	   0	  (2)	  
KÖNSIDENTITET	  ELLER	  KÖNSUTTRYCK	   1	  (5)	   1	  (0)	   0	  (1)	   0	  (0)	  

ETNISK	  TILLHÖRIGHET	   1	  (9)	   6	  (11)	   3	  (2)	   1	  (4)	  

RELIGION	  ELLER	  ANNAN	  TROSUPPFATTNING	   1	  (8)	   2	  (4)	   1	  (3)	   0	  (1)	  

FUNKTIONSHINDER	   2	  (3)	   4	  (1)	   1	  (0)	   0	  (0)	  

SEXUELL	  LÄGGNING	   1	  (3)	   0	  (2)	   0	  (1)	   0	  (0)	  

ÅLDER	   5	  (14)	   7	  (16)	   1	  (5)	   1	  (3)	  

TOTALT	   17	  (54)	   24	  (45)	   7	  (20)	   2	  (10)	  
 
Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 4.2.2). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 40); 
andra studenter (n = 42). 
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Sexuella trakasserier 

Med sexuella trakasserier avses ovälkommet uppträdande av sexuell natur 
som kränker arbetstagarens eller studentens integritet i arbetet och i 
studierna. 

Tabell 4.2.3 Frågeställning: har du under din studietid blivit utsatt för 
sexuella trakasserier? Inom parentes – 2013 års resultat.  
Andel i antal. N = 778. 

ITEMS	   KVINNOR	   MÄN	  

JA,	  VID	  NÅGOT	  ENSTAKA	  TILLFÄLLE	   6	  (3)	   0	  (3)	  

JA,	  VID	  FLERA	  TILLFÄLLEN	   2	  (0)	   0	  (0)	  

TOTALT	   8	  (3)	   0	  (3)	  
 

Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 4.2.3). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 4); 
andra studenter (n = 5). 

Mobbning 

Tabell 4.2.4 Frågeställning: har du upplevt dig kränkt eller utsatt för 
mobbning under din studietid och som inte har att göra 
med någon av föregående diskrimineringsgrunder som du 
nyss svarat på? Andel i antal. N = 769. 

	   KVINNOR	  	   	   MÄN	   	  

ITEMS	   2014	   2013	   2014	   2013	  

JA,	  VID	  NÅGOT	  ENSTAKA	  TILLFÄLLE	   40	   41	   7	   9	  
JA,	  VID	  FLERA	  TILLFÄLLEN	   6	   13	   1	   3	  

TOTALT	   46	   54	   8	   12	  

Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 4.2.4). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 26); 
andra studenter (n = 36). 
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Högskolans webbsida om Lika villkor 

Tabell 4.2.5 Frågeställning: har du tagit del av informationen om lika 
villkor på högskolans hemsida? Andel i procent. N = 748.  

ITEMS	   2014	   2013	  

JA	   6,6	   4,1	  

TILL	  VISS	  DEL	   21,9	   15,9	  

NEJ	   71,5	   80,0	  

TOTALT	   100	   100	  

 

Stödfunktion 

Frågeställningen rörande: om studenter känner till vart de skall vända sig, 
när behov uppstår inom nedan nämnda områden, visar att det inte är 
helt klarlagt var de kan få hjälp. En stor andel av studenterna anger 
”tveksamt” eller ”nej”. Studentkåren och studenthälsan visar på ett god-
tagbart utfall. 

Tabell 4.2.6 Frågeställning: känner du till... 
Fyra svarsalternativ: Andel i procent. N = 765-769.  
Inom parentes – 2013 års resultat. 

ITEMS	   JA,	  
	  

JA,	  
	  
TVEKSAM

	  
NEJ	  

VEM	  ELLER	  VILKA	  SOM	  FÖRETRÄDER	  DIG	  SOM	  

STUDENTREPRESENTANT	  
17	  (19)	   26	  (22)	   24	  (21)	   33	  (36)	  

VEM	  PÅ	  HÖGSKOLAN	  DU	  VÄNDER	  DIG	  TILL	  OM	  DU	  FÅR	  

PROBLEM	  SOM	  RÖR	  DIN	  STUDIEMILJÖ	   20	  (24)	   30	  (31)	   28	  (21)	   22	  (24)	  

	  HUR	  DU	  KOMMER	  I	  KONTAKT	  MED	  STUDENTKÅREN	   51	  (52)	   30	  (24)	   6	  (8)	   13	  (16)	  

VART	  DU	  SKALL	  VÄNDA	  DIG	  FÖR	  ATT	  FÅ	  STÖD	  OM	  DU	  

BEHÖVER	  DET	  	  
28	  (32)	   33	  (30)	   23	  (20)	   16	  (18)	  

ATT	  STUDENTHÄLSAN	  FINNS	  PÅ	  HÖGSKOLAN	  	   	  66	  (60)	   17	  (16)	   6	  (8)	   10	  (17)	  
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4.3 STUDENTHÄLSAN 

Inledning 

Resultaten som följer nedan visar på att kvinnor känner en högre grad av 
stress (avser samtliga akademier). 

I allmänhet upplevs ”hälsoläget” som bra (självskattning av studenterna). 
Ett medelvärde på 3,66 för kvinnor och 3,64 för män (5-gradig ordinal-
skala där 5 motsvarar mycket god).  

Tabell 4.3.1 Svarsfrekvens per akademi och ålderskategorier. Andel i 
procent (inom akademier – samt HB totalt). N = 814. 

ÅLDER	   AKADEMI	  1	   AKADEMI	  2	   AKADEMI	  3	   HB	  TOTALT	   KVINNOR	   MÄN	  

18-‐23	  ÅR	   45	   29	   42	   41	   80	   20	  

24-‐26	  ÅR	   15	   20	   14	   16	   82	   18	  

27-‐37	  ÅR	   25	   25	   29	   26	   74	   26	  

38	  ÅR	  OCH	  ÄLDRE	   15	   26	   15	   17	   94	   6	  

 

Tabell 4.3.2 Är du… andel i procent. (Flera svarsalternativ är möjliga) 

ITEMS	   JA	  
ENSAMSTÅENDE	   42	  
GIFT	   25	  
SAMBO	   41	  
SÄRBO	   13	  
ANNAN	  FORM	  AV	  FÖRHÅLLANDE	   15	  
 

Tabell 4.3.3 Studiemedel samt arbete under studietiden. N = 717 (CSN) 
samt N = 719 (arbetar). 

ITEMS	   PROCENT	  
CSN	   77,0	  
ARBETAR	   59,1	  
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Hälsoparametrar 

Tabell 4.3.4 Frågeställning: har du någon gång under de senaste veck-
orna… 

 4-gradig ordinalskala med alternativen: väldigt ofta (4); ofta (3); sällan 
(2); aldrig (1). Medelvärde och standardavvikelse. N = 719-722. 

ITEM	   HB	  

TOTALT	  
STD	   KVINNOR	   MÄN	  

HAFT	  SVÅRT	  ATT	  SLÄPPA	  TANKARNA	  PÅ	  STUDIER	  NÄR	  DU	  ÄR	  

LEDIG	  
	  

2,99	  
	  

0,97	  
	  

3,04	  
	  

2,73	  

KÄNT	  DIG	  NÖJD	  OCH	  TILLFREDS	  	   2,95	   0,75	   2,96	   2,94	  

KÄNT	  TENTAMENSÅNGEST,	  VID	  FLERA	  TILLFÄLLEN,	  INFÖR	  EN	  
EXAMINATIONSUPPGIFT	  

	  
2,87	  

	  
0,94	  

	  
2,93	  

	  
2,60	  

HAFT	  LÄTT	  FÖR	  ATT	  KÄNNA	  TRÖTTHET	   2,85	   0,79	   2,90	   2,65	  

KÄNT	  ORO/ÅNGEST	   2,52	   0,99	   2,57	   2,28	  

KÄNT	  DIG	  LEDSEN	  OCH	  NEDSTÄMD	   2,31	   0,79	   2,36	   2,09	  

HAFT/LIDIT	  AV	  HUVUDVÄRK	   2,30	   0,92	   2,39	   1,88	  

HAFT/LIDER	  AV	  SÖMNSVÅRIGHETER	   2,28	   0,99	   2,32	   2,10	  

HAFT	  ÅTERKOMMANDE	  MAGBESVÄR	   2,00	   0,96	   2,06	   1,73	  

UNDVIKIT	  SOCIALA	  UMGÄNGEN/SAMMANHANG	   1,91	   0,89	   1,91	   1,89	  
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Stress 

Tabell 4.3.5 Visar på stressrelaterade frågeställningar. 

 4-gradig ordinalskala med alternativen: väldigt ofta (4); ofta (3); sällan 
(2); aldrig (1). Medelvärde och standardavvikelse. N = 725. Extraherat 
genom explorativ faktoranalys (EFA). 

ITEM	  (ALPHA	  0,843)	   HB	  TOTALT	   STD	   KVINNOR	   MÄN	  

HAFT	  LÄTT	  FÖR	  ATT	  KÄNNA	  TRÖTTHET	   2,85	   0,79	   2,90	   2,65	  
KÄNT	  ORO/ÅNGEST	   2,52	   0,99	   2,57	   2,28	  

KÄNT	  DIG	  LEDSEN/NEDSTÄMD	   2,31	   0,79	   2,36	   2,09	  

HAFT/LIDIT	  AV	  HUVUDVÄRK	   2,30	   0,92	   2,39	   1,88	  

HAFT/LIDIT	  AV	  SÖMNSVÅRIGHETER	   2,28	   0,99	   2,32	   2,10	  

HAFT	  ÅTERKOMMANDE	  MAGBESVÄR	   2,00	   0,96	   2,06	   1,73	  

UNDVIKIT	  SOCIALA	  UMGÄNGEN/SAMMANHANG	   1,91	   0,89	   1,91	   1,89	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	  	   2,31	   0,67	   2,36*	   2,09	  

* significant at the 0,05 level (sex). Kvinnor uppvisar en högre grad av stress.  

 

Figur 4.3.1 Visar positiv opinion för index ”stress” när kriteriet är ett 
medelvärde > 2,7. Andel i procent. Totalt vs kön. 
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4.4 HÖGSKOLANS BIBLIOTEK 

Inledning 

Inför 2013 års studentbarometer togs beslut om att högskolans biblio-
teksverksamhet skulle inkluderas i utvärderingen. Bibliotekets frågeställ-
ningar har utarbetats av kundrådet vid högskolans bibliotek. På sedvan-
ligt sätt redovisas resultaten genom tabeller och diagram.  

Ett resultat som skiljer sig något, från övriga resultat, är att användning 
av bibliotekets e-böcker uppvisar ett lågt värde. 63 procent av studen-
terna anger att de aldrig använder sig av den tjänsten. Ytterligare en 
femtedel av studenterna anger någon gång per termin. Konstateras kan att 
det inte skett någon förändring från 2013 års studentbarometer. 

En orsak till resultatet kan vara att i 2013 och 2014 års studentbaromet-
rar har distansstudenter exkluderats. En annan orsak skulle kunna vara 
att kurslitteratur inte finns som e-böcker, i den omfattning som studenter 
”eventuellt” efterfrågar detta. Ett pågående forskningsprojekt vid Göte-
borgs universitet tillsammans med Högskolan i Borås, E-bokens framväxt 
i ett litet språkområde: media, teknologi och effekter i det digitala samhället, 
har en del intressanta utgångspunkter angående e-böcker. 

Sverige har speciella förutsättningar för e-böcker med en 
begränsad marknad för svenska språket samtidigt med goda 
språkkunskaper och omfattande IT-användning. Detta innebär 
en annan situation än för de engelskspråkiga länderna och ger 
ur forskningssynpunkt möjligheter att belysa intressanta frågor 
om hur bokindustrin i Sverige kommer att möta globalisering-
ens effekter, vilka faktorer som verkar under introduktionsfasen 
och hur olika aktörer verkar under den fortsatta spridningen.21 
se även (Höglund, 2012:276) 

  

                                                        
21  http://jmg.gu.se/forskning/pagaende_projekt/e-bokens-framvaxt-i-ett-litet-

sprakomrade 
se även, https://projectebooks.wordpress.com 
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Biblioteksfunktioner 

Resultaten visar på ytterst små skillnader mot 2013 års studentbarometer. 
Det är någon enstaka procentenhet som skiljer sig åt på svarsalternativen. 

Tabell 4.4.1 Frågeställning: Hur ofta… Andel i procent. N = 703-738. 
Inom parentes – 2013 års resultat. 

ITEM	   ALDRIG	   NÅGON	  	  
GÅNG	  PER	  

TERMIN	  

NÅGON	  	  
GÅNG	  I	  	  

MÅNADEN	  

NÅGON	  	  
GÅNG	  	  

I	  VECKAN	  

FLERA	  	  
GÅNGER	  I	  	  
VECKAN	  

VARJE	  
DAG	  

BESÖKER	  DU	  BIBLIOTEKETS	  LOKALER	   11	  (11)	   8	  (11)	   21	  (17)	   24	  (22)	   31	  (32)	   5	  (8)	  

UPPLEVER	  DU	  ATT	  DET	  ÄR	  SVÅRT	  ATT	  HITTA	  	  
DET	  DU	  SÖKER	  I	  BIBLIOTEKETS	  LOKALER	  

39	  (43)	   28	  (28)	   20	  (17)	   9	  (9)	   2	  (2)	   2	  (1)	  

BESÖKER	  DU	  BIBLIOTEKETS	  WEBBPLATS	   16	  (17)	   13	  (14)	   22	  (23)	   25	  (24)	   22	  (19)	   3	  (4)	  

UPPLEVER	  DU	  ATT	  DET	  ÄR	  SVÅRT	  ATT	  HITTA	  
DET	  DU	  SÖKER	  PÅ	  BIBLIOTEKETS	  WEBBPLATS	  

40	  (40)	   23	  (23)	   20	  (20)	   12	  (11)	   3	  (4)	   2	  (2)	  

ANVÄNDER	  DU	  BIBLIOTEKETS	  SÖKTJÄNST	  

(SUMMON)	  
26	  (27)	   16	  (19)	   24	  (23)	   20	  (16)	   12	  (12)	   2	  (3)	  

HITTAR	  DU	  DET	  DU	  SÖKER	  I	  BIBLIOTEKETS	  	  
SÖKTJÄNST	  (SUMMON)	  

24	  (25)	   18	  (20)	   23	  (23)	   20	  (17)	   10	  (11)	   5	  (5)	  

ANVÄNDER	  DU	  BIBLIOTEKETS	  E-‐BÖCKER	   63	  (63)	   18	  (18)	   10	  (10)	   5	  (5)	   3	  (3)	   2	  (1)	  
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Kundnöjdhet 

En hög grad av nöjdhet uppmäts för en del utvalda funktioner vid biblio-
teket. Studenterna är mycket nöjda med det bemötande och den hjälp de 
erhåller i bibliotekets informationspunkt.  

Ses det till ett nöjdhetsindex (NSI)22 hamnar index för bemötande på 83,8 
som då kan anses ligga på nivån ”väl godkänt”. 

Faktorn som benämns som teknik (tekniska system) visar på ett NSI om 
74,5 och index benämnd som utrustning på 76,8. Dessa två index ham-
nar på nivån ”godkänt”. 

Tabell 4.4.2 Frågeställning: Hur nöjd är du med…*  
4-gradig ordinalskala med alternativen: mycket nöjd (4); ganska nöjd (3); 
något missnöjd (2); mycket missnöjd (1). Medelvärde och NSI. Analys 
genom explorativ faktoranalys (EFA).  

FAKTOR	  1	  ALPHA	  0,828	  (TEKNIK)	   2014	   2013	   NSI	  2014	   NSI	  2013	  

BIBLIOTEKETS	  WEBBPLATS	   3,15	   3,07	   	   	  
BIBLIOTEKETS	  SÖKTJÄNST	  (SUMMON)	   3,03	   3,03	   	   	  

BIBLIOTEKETS	  UTBUD	  AV	  E-‐BÖCKER	   2,84	   2,92	   	   	  

DE	  TEKNISKA	  LÖSNINGARNA	  KRING	  BIBLIOTEKETS	  

E-‐BÖCKER	  
2,82	   2,91	   	   	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,98	   2,99	   74,5	   74,8	  
	   	   	   	   	  
FAKTOR	  2	  ALPHA	  0,883	  (BEMÖTANDE)	   	   	   	   	  

DET	  BEMÖTANDE	  DU	  FÅR	  I	  BIBLIOTEKETS	  

INFORMATIONSPUNKT/SÖKSUPPORT	  
3,36	   3,38	   	   	  

DEN	  HJÄLP	  DU	  FÅR	  I	  BIBLIOTEKETS	  

INFORMATIONSPUNKT/SÖKSUPPORT	  
3,34	   3,35	   	   	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,35	   3,36	   83,8	   84,0	  
     
FAKTOR	  3	  ALPHA	  0,736	  (UTRUSTNING)	   	   	   	   	  

TILLGÅNG	  TILL	  DATORER	   3,18	   3,24	   	   	  
TILLGÅNG	  TILL	  KOPIATORER	   2,96	   3,00	   	   	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,07	   3,12	   76,8	   78,0	  

                                                        
22 Maximalt NSI = 100. 
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Figur 4.4.1 Visar positiv opinion för de tre indexen (för akademier) när 
kriteriet är ett medelvärde > 2,7. 

Undervisning i informationssökning 

Tabell 4.4.3 Frågeställningarna avser undervisning i informationssök-
ning. Andel i procent. 

ITEMS	   JA	   NEJ	   N	  

HAR	  DU	  ERBJUDITS	  BIBLIOTEKETS	  UNDERVISNING	  I	  INFORMATIONSSÖKNING	   72,5	   27,5	   739	  
HAR	  DU	  DELTAGIT	  I	  BIBLIOTEKETS	  UNDERVISNING	  I	  INFORMATIONSSÖKNING	   84,2	   15,8	   531	  

HAR	  UNDERVISNINGEN	  I	  INFORMATIONSSÖKNING	  UNDERLÄTTAT	  DINA	  STUDIER	   79,8	   20,2	   450	  

Av de 536 studenter som erbjudits bibliotekets undervisning i informat-
ionssökning har 447 (83 procent) deltagit. 359 (80 procent) av de som 
deltagit anger att utbildningen har underlättat deras studier. 

 

  

AKADEMI	  1	   AKADEMI	  2	   AKADEMI	  3	  
TEKNIK	   78,8	   76,1	   77,0	  
BEMÖTANDE	   90,3	   93,8	   89,1	  
UTRUSTNING	   75,9	   75,2	   64,9	  
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4.5 STUDENTKÅREN VID HÖGSKOLAN I BORÅS 

Medlemskap och engagemang 

42 procent av studenterna, som besvarat enkäten, är medlemmar i Stu-
dentkåren vid Högskolan i Borås. Vid 2013 års studie angav 43 procent 
medlemskap i kåren. Studenternas engagemang, genom studentkåren, 
ligger på en låg nivå.  

Informationsflödet, från kår till student, visar på bättre resultat i 2014 års 
undersökning. Studien visar även på att besök på olika studentkårs- 
arrangemang, i stort sett, är obefintligt. Skulle alternativen aldrig och 
någon gång per termin slås ihop motsvarar detta drygt 90 procent av stu-
denterna – avser samtliga frågeställningar (tabell 4.5.2). 

Rekommendationen från de tidigare genomförda studentbarometrarna 
har varit en mer offensiv inställning från kåren. Årets undersökning visar 
på att något har hänt. Informationsflödet visar på en klar förbättring 
(tabell 4.5.1). 

En stor andel av studenterna engagerar sig inte i studentkårsarbetet. Sex 
procent har varit engagerade det senaste halvåret samt fem procent har 
varit engagerade för mer än ett halvår tillbaks. Dessa procentsatser ligger 
relativt konstant när vi ser tillbaks på tidigare utförda studentbarometrar.  

22 procent anger dock att de skulle kunna tänka sig att vara mer engage-
rad i studentkårsarbetet. 26 procent anger tveksamhet till engagemang.  

Varför studenternas engagemang är så pass lågt kan denna studie inte ge 
ett svar på. 78 procent anger att de är tveksamma (26 procent) eller sva-
rar nej (52 procent) på frågan: om de skulle vilja vara mer engagerad i 
studentkårsarbetet? Tidigare studier visar på liknande resultat (Sigrén, 
2013b). 

  



 

HÖGSKOLAN I BORÅS 85 

På frågeställningen 

Har du under HT 2014 träffat någon studentkårsrepresentant som infor-
merat om och/eller diskuterat studentkåren och studentkårsarbete? 

Svarar 41 procent nej; 43 procent ja medan 16 procent anger alternativet 
”osäker”. Det är högre andel som anger alternativet ja eller osäker jämfört 
med 2013 års studie. 

Informationsflöde 

Tabell 4.5.1 Frågeställning: Har du fått någon information från student-
kåren vid Högskolan i Borås – hur fick du informationen 
först?  

Flervalsfråga. Andel i procent. N = 619-651. Inom parentes 2013 
års resultat. Vid 2013 års studie var det inte en flervalsfråga.  

ITEM	   PROCENT	  

GENOM	  AFFISCHERING	  PÅ	  INSTITUTIONEN	   77	  (23)	  

GENOM	  STUDENTKÅRSREPRESENTANTER	  VID	  KURSSTART	   54	  (28)	  

GENOM	  UTSKICK	  INNAN	  KURSSTART	   52	  (23)	  

PÅ	  ANNAT	  SÄTT	   38	  (24)	  

VID	  STUDENTKÅRSREGISTRERING	   37	  (3)	  

Studentkårsarrangemang 

Tabell 4.5.2 Frågeställning: Hur ofta besöker du arrangemang anord-
nade av din studentkår?  

Andel i procent. N = 630-657. Inom parentes – 2013 års resultat. 

ALTERNATIV	   MÖTEN	   SOCIALA	  AKTIVITETER	   FÖREDRAG	   ANNAT	  

ALDRIG	   86	  (84)	   65	  (67)	   82	  (82)	   82	  (85)	  

NÅGON	  GÅNG	  PER	  TERMIN	   8	  (9)	   24	  (22)	   13	  (14)	   11	  (10)	  

NÅGON	  GÅNG	  I	  MÅNADEN	   3	  (4)	   7	  (7)	   4	  (3)	   4	  (4)	  

NÅGON	  GÅNG	  I	  VECKAN	   	  2	  (2)	   4	  (3)	   1	  (1)	   1	  (1)	  

FLERA	  GÅNGER	  I	  VECKAN	   1	  (1)	   	  1	  (1)	   0	  (1)	   1	  (1)	  
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4.6 MOTIV TILL STUDIER 

Inledning 

När en tolkning av figurerna/graferna görs skall läsare vara införstådd 
med att det är antalet, i procent räknat, av populationernas (akademier) 
svar över ett visst givet medelvärde som avses.  

Studenterna har fått svara på: Varför de valt att läsa ett program alternativt 
en kurs? Analysen av frågematrisen (24 frågeställningar) har skett genom 
explorativ faktoranalys (EFA) och genererat ett antal faktorer som då 
ligger till grund för de fem index som skapats. 

De frågeställningar som hamnade högst (beräknat på medelvärde) i före-
liggande resultat gjorde så även vid 2013 års studie. Frågeställningar som 
är arbetsrelaterade (vad händer efter studierna) har visat sig vara/är vik-
tiga för studenterna. 

Studierelaterade motiv 

Tabell 4.6.1 Frågeställning: Varför läser du den kurs/det program du går 
på under HT 2014?  

 4-gradig ordinalskala med alternativen: stämmer i mycket stor utsträck-
ning (4); stämmer i ganska stor utsträckning (3); stämmer i ganska liten 
utsträckning (2); stämmer i mycket liten utsträckning (1). Medelvärde, 
reliabilitet, standardavvikelse samt effekt. N = 660. 

FAKTOR	  1	  (ALPHA	  0,768)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

UTBILDNINGEN	  ÖKAR	  MINA	  MÖJLIGHETER	  ATT	  FÅ	  ETT	  ARBETE	  

UTOMLANDS	  
	  

2,89	  
	  

1,44	  
	  

2,31	  
	  

+	  0,58	  

JAG	  VILL	  BLI	  BEHÖRIG	  TILL	  ANDRA	  UNIVERSITETS-‐
/HÖGSKOLESTUDIER	  

2,36	   1,51	   1,73	   +	  0,63	  

JAG	  VILL	  ORIENTERA	  MIG	  OM	  HÖGSKOLESTUDIER	   2,32	   1,55	   1,62	   +	  0,70	  
JAG	  VILL	  FORTSÄTTA	  MED	  FORSKARUTBILDNING	   2,17	   1,43	   1,68	   +	  0,49	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,44	   1,14	   1,84	   +	  0,60	  

 
  



 

HÖGSKOLAN I BORÅS 87 

Tabell 4.6.2 Koefficientmatris för index studierelaterade motiv.  
(Akademi 1 = Constant) 

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 2,521 0,068  37,068 0,000 2,387 2,654 

Akademi 2 -0,018 0,122 -0,006 -0,145 0,885 -0,256 0,221 

Akademi 3 -0,212 0,099 -0,091 -2,154 0,032* -0,406 -0,019 

* significant at the 0,05 level 

Figur 4.6.1 Visar positiv opinion för index studierelaterade motiv när 
kriteriet är ett medelvärde > 2.7.  
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Arbetsrelaterade motiv 

Tabell 4.6.3 Frågeställning: Varför läser du den kurs/det program du går 
på under HT 2014? 

4-gradig ordinalskala. Andel i medelvärde, standardavvikelse samt effekt. 
N = 670. 

FAKTOR	  2	  (ALPHA	  0,823)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

STUDIERNA	  GÖR	  MIG	  MER	  ATTRAKTIV	  PÅ	  ARBETSMARKNADEN	   3,71	   0,80	   3,54	   +	  0,17	  
UTBILDNINGEN	  ÖKAR	  CHANSERNA	  ATT	  JAG	  FÅR	  ETT	  ARBETE	  JAG	  

KOMMER	  ATT	  TRIVAS	  MED	  
	  

3,70	  
	  

0,84	  
	  

3,52	  
	  

+	  0,18	  

FÖR	  ATT	  JAG	  ÄR	  INTRESSERAD	  AV	  ÄMNET	   3,63	   0,75	   3,62	   +	  0,01	  

STUDIERNA	  LEDER	  FRAM	  TILL	  ETT	  YRKE	  SOM	  JAG	  VILL	  ÄGNA	  MIG	  ÅT	   3,52	   0,94	   3,41	   +	  0,11	  

STUDIERNA	  LEDER	  FRAM	  TILL	  EN	  EXAMEN	   3,49	   1,04	   3,37	   +	  0,12	  

JAG	  ANSER	  ATT	  UTBILDNINGEN	  VIDGAR	  MINA	  VYER	   3,40	   0,95	   3,24	   +	  0,16	  

JAG	  VILL	  ARBETA	  INOM	  UTBILDNINGSOMRÅDET	   3,33	   1,20	   3,11	   +	  0,22	  

JAG	  STUDERAR	  FÖR	  MINSKA	  RISKEN	  ATT	  BLI	  ARBETSLÖS	  I	  FRAMTIDEN	   3,21	   1,20	   2,87	   +	  0,34	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,66	   0,69	   3,34	   +	  0,32	  

 

Tabell 4.6.4 Koefficientmatris för index arbetsrelaterade motiv.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 3,604 0,046 
 

77,880 0,000 3,513 3,695 
Akademi 2 0,023 0,082 0,012 0,275 0,783 -0,139 0,185 
Akademi 3 0,125 0,067 0,078 1,868 0,062 -0,006 0,257 
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Figur 4.6.2 Visar positiv opinion för index arbetsrelaterade motiv när 
kriteriet är ett medelvärde > 2.7.  

Utbildningsrelaterade motiv 

Tabell 4.6.5 Frågeställning: Varför läser du den kurs/det program du går 
på under HT 2014? 

4-gradig ordinalskala. Andel i medelvärde, standardavvikelse samt effekt. 
N = 654. 

FAKTOR	  3	  (ALPHA	  0,836)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  

JAG	  VISTE	  INTE	  RIKTIGT	  VAD	  JAG	  VILLE	  UTBILDA	  MIG	  INOM	   2,01	   1,36	   1,57	   +	  0,44	  
JAG	  SKULLE	  VILJA	  GÅ	  EN	  ANNAN	  UTBILDNING	  MEN	  BETYGEN	  

RÄCKTE	  INTE	  TILL	  	  
	  

1,89	  
	  

1,39	  
	  

1,52	  
	  

+	  0,37	  

JAG	  HAMNADE	  HÄR	  AV	  EN	  TILLFÄLLIGHET	   1,89	   1,32	   1,52	   +	  0,37	  

JAG	  KOM	  INTE	  IN	  PÅ	  DEN	  KURS	  ELLER	  PROGRAM	  SOM	  JAG	  

ÖNSKADE	  
	  

1,83	  
	  

1,35	  
	  

1,59	  
	  

+	  0,24	  

JAG	  KOM	  IN	  PÅ	  EN	  ANNAN	  HÖGSKOLA	  MEN	  VALDE	  HÖGSKOLAN	  
I	  BORÅS	  

	  
1,81	  

	  
1,40	  

	  
1,36	  

	  
+	  0,45	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   1,73	   1,07	   1,51	   +	  0,22	  
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Tabell 4.6.6 Koefficientmatris för index utbildningsrelaterade motiv.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 1,798 0,077  23,482 0,000 1,647 1,948 

Akademi 2 -0,102 0,137 -0,031 -0,742 0,459 -0,371 0,168 

Akademi 3 -0,121 0,111 -0,046 -1,093 0,275 -0,339 0,097 

 

 

Figur 4.6.3 Visar positiv opinion för index utbildningsrelaterade motiv 
när kriteriet är ett medelvärde > 2.7.  
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Regionrelaterade motiv 

Tabell 4.6.7 Frågeställning: Varför läser du den kurs/det program du går 
på under HT 2014? 

4-gradig ordinalskala. Andel i medelvärde, standardavvikelse samt effekt. 
N = 661. 

FAKTOR	  4	  (ALPHA	  0,661)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  
JAG	  HAR	  HÖRT	  ATT	  HÖGSKOLAN	  I	  BORÅS	  ÄR	  BRA	   3,08	   1,32	   2,45	   +	  0,63	  
JAG	  VISSTE	  ATT	  JAG	  KUNDE	  KOMMA	  IN	  PÅ	  DEN	  HÄR	  UTBILDNINGEN	   2,70	   1,28	   2,32	   +	  0,38	  
JAG	  VILLE	  LÄSA	  I	  BORÅS	   2,69	   1,38	   2,33	   +	  0,36	  
JAG	  BOR	  NÄRA	  HÖGSKOLAN	   2,23	   1,39	   1,95	   +	  0,28	  
MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,65	   0,95	   2,26	   +	  0,39	  

Tabell 4.6.8 Koefficientmatris för index regionrelaterade motiv.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 2,649 0,070 
 

38,033 0,000 2,512 2,785 
Akademi 2 -0,078 0,125 -0,026 -0,625 0,532 -0,322 0,167 
Akademi 3 0,039 0,101 0,0170 0,392 0,695 -0,158 0,237 

Figur 4.6.4 Visar positiv opinion för index regionrelaterade motiv när 
kriteriet är ett medelvärde > 2.7.  
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Erfarenhetselaterade motiv 

Tabell 4.6.9 Frågeställning: Varför läser du den kurs/det program du går 
på under HT 2014?  

4-gradig ordinalskala. Andel i medelvärde, standardavvikelse samt effekt. 
N = 659. 

FAKTOR	  5	  (ALPHA	  0,564)	   2014	   STD	   2013	   EFFEKT	  
JAG	  HADE	  ERFARENHET	  INOM	  ÄMNESOMRÅDET	   2,58	   1,33	   2,46	   +	  0,12	  
STUDIERNA	  INGÅR	  I	  MITT	  NUVARANDE	  ARBETE	   2,00	   1,46	   1,72	   +	  0,28	  
MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,29	   1,17	   2,10	   +	  0,19	  
 
Tabell 4.6.10 Koefficientmatris för index erfarenhetsrelaterade motiv.  

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 2,339 0,070  33,385 0,000 2,202 2,477 

Akademi 2 0,141 0,125 0,048 1,132 0,258 -0,104 0,386 

Akademi 3 -0,188 0,101 -0,078 -1,853 0,064 -0,387 0,011 

 

Figur 4.6.5 Visar positiv opinion för index erfarenhetsrelaterade motiv 
när kriteriet är ett medelvärde > 2.7.  
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4.7 ÖVRIGA RESULTAT 

Renommé 

Högskolan i Borås upprätthåller sitt goda renommé. Tidigare studier har 
påvisat att studenter är positivt inställda till sitt lärosäte när de väl har på-
börjat sina högskolestudier (Högskoleverket, 2007; Sigrén, 2013a, 
2013b). Ett medelvärde om 3,6 (3,4 – 2013 års studie) på en 4-gradig 
ordinalskala visar på att studenterna har ett starkt förtroende för Hög-
skolan i Borås. 

Högskolans regionala betydelse 

Högskolans regionala betydelse har i tidigare studier visat sig vara en vik-
tig aspekt vid rekrytering av studenter (Sigrén, 2013b). 57 procent av 
högskolans studenter kommer från närregionen (en ökning jämfört med 
2013). Samtidigt visar resultatet på att en stor andel studenter kommer 
från ”annan del av Sverige” (38 procent).  

Tabell 4.7.1 Visar på var studenter kommer ifrån.  
Andel i procent. N = 724. 

UPPVÄXT	   2014	   2013	   EFFEKT	  
BORÅS	  MED	  OMNEJD	   29,3	   26,8	   +	  2,5	  
GÖTEBORG	  MED	  OMNEJD	   27,5	   23,6	   +	  3,9	  
ANNAN	  DEL	  AV	  SVERIGE	   38,0	   37,5	   +	  0,5	  
ANNAN	  DEL	  AV	  NORDEN	   0,8	   1,3	   -‐	  0,5	  
ANNAT	  LAND	  I	  EUROPA	   1,2	   5,7	   -‐	  4,5	  
ANNAT	  LAND	  UTANFÖR	  EUROPA	   3,2	   5,1	   -‐	  1,9	  
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Studietakt 

85 procent av studenterna bedriver studier på hel fart (distansstudenter ej 
inkluderade i undersökningen). Drygt 86 procent av studenterna läser ett 
program (84 procent – 2013) alternativt en kombination av program och 
fristående kurser 2,9 (2,3 procent – 2013). 

Tabell 4.7.2 Korstabulering mellan studietakt och hur (var) studenter  
studerar. Andel i procent. N = 724.  

	   	  
PÅ	  HÖGSKOLAN	  

(CAMPUSSTUDIER)	  
BÅDE	  CAMPUS-‐	  OCH/	  

ELLER	  DISTANS	  
TOTALT	  -‐	  N	  

STUDERAR	  DU	  PÅ?	   HEL	  FART	   81,9	   2,6	   612	  

	  
HALV	  FART	   3,6	   2,8	   46	  

	  
ANNAN	  

	  

2,6	   6,5	   66	  

	  
TOTALT	   N	  =	  638	   N	  =	  86	   724	  

 

Nybörjare vid lärosätet? 

26 procent av studenterna, vid Högskolan i Borås, är s.k. ”nybörjare”. 50 
procent har studerat mindre än två terminer. Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) anger en högre andel nybörjare vid Högskolan i Borås dock 
använder UKÄ fler stratifieringsvariabler i sin beräkningsmodell 
(Högskoleverket, 2012b:109; Universitetskanslersämbetet, 2014:121). 

UKÄ diskuterar även vad som skall räknas som en nybörjare (a.a.,  
s. 100). Definitionen, enligt UKÄ, är att en student som påbörjar sina 
studier vid ett specifikt lärosäte räknas som en nybörjare.  

Tabell 4.7.3 Antal terminer för studier. Andel i procent i förhållande 
till akademi. N = 721. 

AKADEMI	  
HUR	  LÄNGE	  HAR	  DU	  STUDERAT	  PÅ	  HÖGSKOLAN	  I	  BORÅS?	  

<	  1	  TERM.	   1-‐2	  TERM.	   3-‐4	  TERM.	   5-‐6	  TERM.	   >	  7	  TERM.	  
A1	   27,4	   25,7	   24,1	   15,0	   7,8	  
A2	   28,4	   24,8	   28,4	   14,9	   3,5	  
A3	   24,2	   20,9	   28,2	   20,1	   6,6	  
HB	  TOTALT	  	   26,3	   23,7	   26,5	   16,9	   6,5	  
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Arbetar under studietiden 

Ett mönster, som även framgått vid tidigare studier, visar på att en stor 
andel studenter arbetar under sin studietid (Högskoleverket, 2007; 
Sigrén, 2012a, 2013b).  

60 procent anger att de arbetar under sin studietid. Tabellen visar en 
översikt över den genomsnittliga arbetstiden per vecka och studiernas 
omfattning. Tendensen är att studenter arbetar, i likadan utsträckning, 
som vid 2013 års studie (Sigrén, 2013b:134). 

Tabell 4.7.4 Matrisen redovisar arbete, studietakt och arbetstid per 
vecka. Andel i procent. N = 425. Inom parentes 2013 års 
studie. 

ARBETAR	  DU	  UNDER	  DIN	  STUDIETID	  

ARBETSTID	   	  	   STUDERAR	  DU	  PÅ?	  	   JA	  
<	  10	  TIM.	   	   HEL	  FART	   54,3	  (51,7)	  

HALV	  FART	   0,1	  (0,1)	  
ANNAN	  STUDIETAKT	   0,1	  (0,1)	  

∑	   54,5	  (51,9)	  
11	  -‐	  20	  TIM.	   	   HEL	  FART	   16,9	  (12,2)	  

HALV	  FART	   	  0,1	  (0,1)	  
ANNAN	  STUDIETAKT	   0,1	  (0,0)	  

∑	   17,1	  (12,3)	  
>	  20	  TIM.	  MEN	  EJ	  

HELTID	  
	   HEL	  FART	   2,6	  (3,9)	  

HALV	  FART	   3,8	  (4,8)	  
ANNAN	  STUDIETAKT	   1,4	  (3,4)	  

∑	   7,8	  (12,1)	  
HELTID	   	   HEL	  FART	   1,6	  (1,6)	  

HALV	  FART	   4,9	  (6,6)	  
ANNAN	  STUDIETAKT	   12,5	  (14,0)	  

∑	   19,0	  (22,2)	  
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Framtidsvisioner 

Tabell 4.7.5 Tabellen redovisar studenters visioner om framtiden. 

 4-gradig ordinalskala med alternativen: stämmer helt och hållet (4); 
stämmer delvis (3); stämmer inte särskilt bra (2); stämmer inte alls (1). 
Medelvärde, reliabilitet, standardavvikelse samt effekt. N = 661. 

ITEMS	  (ALPHA	  0,818)	  
	  

2014	  
	  

STD	  
	  

2013	  
	  

EFFEKT	  
	  MIN	  UTBILDNING	  GER	  EN	  BRA	  GRUND	  FÖR	  MITT	  KOMMANDE	  

YRKESLIV	  
3,66	   0,67	   3,53	   	  +	  0,13	  

EFTER	  AVSLUTADE	  STUDIER	  KOMMER	  JAG	  ATT	  ARBETA	  INOM	  

DET	  YRKESOMRÅDE	  JAG	  UTBILDATS	  FÖR	  
3,63	   0,69	   3,56	   +	  0,07	  

MIN	  KOMPETENS	  KOMMER	  ATT	  VARA	  EFTERFRÅGAD	  PÅ	  

ARBETSMARKNADEN	  
3,57	   0,66	   3,51	   +	  0,06	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,62	   0,54	   3,54	   +	  0,08	  

 

 

Figur 4.7.1 Visar positiv opinion för dimensionen framtidsvisioner när 
kriteriet är ett medelvärde > 2.7.  
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Var studerar studenterna helst? 

Tabell 4.7.6 Frågeställning: i vilken utsträckning använder du någon/ 
några av följande platser för att göra instuderingsuppgifter, 
grupparbeten etc.?  

 5-gradig ordinalskala med alternativen: i mycket stor utsträckning (5);  
i ganska stor utsträckning (4); i ganska liten utsträckning (3); i mycket 
liten utsträckning (2); inte alls (1). Medelvärde och effekt. N = 641-655. 

ITEMS	   2014	  
	  

2013	  
	  

EFFEKT	  
	  BOSTADEN	   3,98	   3,95	   +	  0,03	  

HÖGSKOLANS	  BIBLIOTEK	   3,49	   3,55	   -‐	  0,06	  
INSTITUTIONENS	  LOKALER	   3,22	   3,16	   +	  0,06	  
ANNAN	  PLATS	   2,32	   2,31	   +	  0,01	  
CAFÉER	   2,14	   2,32	   -‐	  0,18	  
 

Studietid per vecka 

Tabellen visar på andelen timmar som studenter, på helfartsstudier, av-
sätter per vecka på sina studier. Hur mycket tid en student bör lägga på 
en helfartsutbildning kan diskuteras men samtidigt får det inte innebära 
att kraven sänks på grund av att studenter upplever för högt ställda krav 
om/när studenter inte avsätter tillräckligt med tid för sina studier. Ten-
densen, jämfört mot 2013 års studie, är att studenterna avsätter något 
mindre tid till sina studier 2014. I vart fall i spannet över 31 timmar till 
mer än 40 timmar (45 procent). 2013 var det drygt 50 procent som 
angav mer än 31 timmar i veckan vid heltidsstudier. 

Tabell 4.7.7 Hur mycket tid lägger helfartsstudenter på studier, i 
genomsnitt, per vecka. Andel i procent N = 661. 

AKADEMI	   <	  10	  TIM.	   11-‐20	   21-‐30	   31-‐40	   >	  40	  TIM.	   TOTALT	  

A1	   5,0	   6,3	   12,0	   11,8	   7,1	   42,2	  
A2	   3,0	   3,2	   4,7	   4,5	   4,1	   19,5	  

A3	   3,9	   5,7	   10,7	   11,5	   6,4	   38,3	  

HB	  TOTALT	  	   11,9	   15,2	   27,4	   27,8	   17,6	   100	  
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5 AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Studentbarometrar som kvalitetssäkringsintrument 

Som resultaten påvisat ser det bra ut på lärosätet rörande såväl de en-
skilda indexen som för det totala nöjdhetsindexet. Två index, samarbetet 
mellan lärare och student; (faktor 1) och kursvärderingsindexet (faktor 7) 
bör beaktas och diskuteras ute på akademierna. 

En studentbarometer ger en omedelbar kvalitetsuppföljning, upplevd 
sådan, av studenters studie- och arbetsmiljö och en del av resultaten bör 
därför kunna användas för att öka kvaliteten inom utbildningar. Stu-
dentbarometrar skall inte jämföras med program- alternativt kursvärde-
ringar. Kursvärderingar mäter ner på en mikronivå där innehållet i kur-
sen synliggörs medan studentbarometrar mäter utifrån ett makroper-
spektiv där helheten blir mer framträdande. 

Ett kontrollinstrument till studentbarometrar kan vara s.k. etablerings-
utvärderingar (alumnutvärderingar) där effekter av programutbildningar 
mäts i efterhand. Dessa resultat kan då återkopplas mot studentbaro-
metrar och därigenom kan effekter analyseras mer kontrollerat. Tidigare 
har Högskoleverket utfört två rikstäckande studentspeglar som syftat till 
att fånga studenternas erfarenheter av hur förmågor och färdigheter 
utvecklas som då anses främja lärande, kritiskt tänkande, analysförmåga 
samt kunna ge en positiv personlig utveckling (Högskoleverket, 2002, 
2007). Dessa utvärderingar var ett bra riktmärke, där jämförelser mot 
universitet- och högskolors egna genomförda barometrar kunde utföras. 

En reflektion blir att en del av lärosätens resultat av studentbarometrar 
skulle kunna vara en del av deras självvärderingar såtillvida barometrar 
visar/mäter hur/om studenterna har nått de mål som framgår av exa-
mensbeskrivningar. Ytterligare en reflektion är att en kombination av 
studentbarometrar, programutvärderingar, kursvärderingar och alumn-
undersökningar kan vara ett bra tillvägagångssätt för att få fram relevanta 
nyckeltal som mäter kvalitet. Samtidigt kräver en sådan mix av empiri att 
denna typ av undersökningars frågeställningar delvis styrs mot mål i exa-
mensbeskrivningar.  
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Lika villkor 

Ett område som är prioriterat vid lärosätet är arbetet med lika villkor som 
innebär förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier, mobbning 
och kränkning. Det kan tilläggas att sedan 2012 har lärosätet haft en 
samordnare som aktivt arbetat med frågor som berör området. Det fram-
går också att, sett över flera års studier, nivåerna är låga vad gäller såväl 
upplevd diskriminering som trakasserier. Området är viktigt och en för-
bättringspotential finns alltid, även om nivåerna skulle ligga på noll. 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ytterligare ett område som är prioriterat vid läro-
sätet. Som ett av få lärosäten i Sverige, som är miljöledningscertifierade 
(enligt internationell standard ISO 14001), ställs också höga krav på 
implementering av hållbar utveckling i program och kurser. Lärosätet har, 
under flera år, haft en del problem i själva implementeringsfasen inom 
utbildningsprogrammen (upplever studenterna). Studenterna anser om-
rådet vara viktigt men upplever i allt för liten grad att hållbar utveckling 
integreras i deras utbildning.  

Ett sätt som lärosätet använder sig av är att diplomera kurser som inte-
grerar hållbar utveckling i kurser och examinationer. En del frågeställ-
ningar som lärosätet kan ställa sig är: räcker detta? Eller bör andra åtgär-
der sättas in för att synliggöra området hållbar utveckling? 

Till sist 

Högskolan i Borås har ett fortsatt gott renommé där studenterna anger 
att de mycket väl skulle kunna tänka sig att rekommendera andra att 
studera vid lärosätet. Ett uttalat mål för Högskolan i Borås är naturligtvis 
bl.a. att upprätthålla högsta möjliga kvalité såväl på utbildningens inne-
håll som på det organisatoriska som hör till en universitetsutbildning. 
Frågor som kan ställas är: ligger lärosätet bra till eller sämre till? Utifrån 
svaret kan nya frågeställningar utarbetas t.ex. vilka förbättringsåtgärder 
bör sättas in. 

Det har nämnts tidigare, i en fotnot och inledningsvis ovan, att det skulle 
kunna mätas ner på programnivå. Det kan dock uppstå problem med att 
få tillräckligt många studenter, på enskilda program, att besvara en enkät. 
Högskolan Väst har haft problem vid de programutvärderingar som 
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utfördes under 2012 och 2013.23 Högskolan Väst utförde 63 program-
utvärderingar, under dessa två år, varav 43 av utvärderingarna hade en 
svarsfrekvens på nio (eller färre) respondenter. Endast en handfull av pro-
grammen erhöll en svarsfrekvens på över 20 respondenter. Det är värt att 
ta detta i beaktande eftersom resultaten, av ett så pass lågt antal svarande, 
blir relativt svårhanterligt.  

En studentbarometer ”kanske” är avsedd till att mäta t.ex. kvalitet på en 
mer övergripande nivå och en programutvärdering mäter något annat. 
Det kan dessutom vara svårt att dra slutsatser, i vart fall på låga svars-
frekvenser, om inte de grundläggande förutsättningarna (inom pro-
grammen) är likvärdiga (Lilliefeldt, 2013:36). 

Slutligen kan tilläggas att det är mer fördelaktigt att lärosätet själva för-
bättrar verksamheten, utifrån resultat som påvisar brister i en verksamhet, 
än att Universitetskanslersämbetet talar om för högskolan att det finns 
bristande kvalitet. Det är bl.a. därför lärosätet utför studentbarometrar 
som då är ett av flera sätt att mäta ”temperaturen” ute i verksamheten. 
Bilaga I (tabell 1-4) visar ”temperaturen” exakt nu (december 2014).  

Därmed sätts det punkt för 2014 års studentbarometer vid Högskolan i 
Borås. 

Peter Sigrén 

  

                                                        
23 http://www.student.hv.se/sv/studier/utvarderingar/programutvarderingar? 

searchstatisticsId=9639 
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BILAGA I 

NYCKELTAL 

Sammanfattning av index 

Tabell 1 Redovisar en sammanfattning av de tio kvalitetsindexen.24  

KVALITETSINDEX	  	  
	  

A1	   A2	   A3	   HB	  -‐	  TOT	  
SAMARBETET	  -‐	  LÄRARE	  (F1)	   57*	   68	   66	   63*	  
ANALYTISKA	  FÄRDIGHETER	  (F2)	   69	   77	   79	   77	  

SAMARBETET	  -‐	  ADMINISTRATION	  (F3)	   78	   82	   82	   80	  

TILLGÅNG	  TILL	  AKADEMILOKALER	  (F4)	   68	   70	   70	   70	  

ATT	  KUNNA	  GE	  KRITIK	  (F5)	   76	   82	   79	   78	  

KURSINNEHÅLL	  (F6)	   83	   89	   91	   86	  

KURSVÄRDERINGAR	  (F7)	   53*	   81	   61*	   63*	  

KRAVNIVÅ	  PÅ	  UTBILDNINGEN	  (F8)	   87	   97	   93	   92	  

PEDAGOGISKT	  INNEHÅLL	  (F9)	   68	   82	   76	   74	  

BEDÖMNING	  AV	  EXAMINATION	  OCH	  PROVRESULTAT	  (F10)	   78	   75	   76	   77	  

* relativt lågt värde på indexet.  

                                                        
24 Jämförs mot ett referensvärde som är 100. Beräknat på träffbilden > 2,7 på en 

4-gradig ordinalskala. 
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Reliabilitet – totalt för instrumentet samt enskilda index 

Tabell 2 Reliabilitet för instrumentet (totalt) samt för enskilda index. 
N motsvarar antalet frågeställningar som ingår i respektive 
index.  

TOTALT	  INDEX	   CRONBACH´S	  ALPHA	  	   N	  

FRÅGEINSTRUMENTET	   0,953	   59	  
ENSKILDA	  INDEX	   	   	  

SAMARBETET	  MELLAN	  LÄRARE	  OCH	  STUDENT	  (F1)	   0,919	   10	  

ANALYTISKA	  FÄRDIGHETER	  (F2)	   0,865	   9	  

SAMARBETE	  –	  MELLAN	  AKADEMINS	  ADMINISTRATIVA	  (F3)	  
	   	   	  	  

0,952	   6	  

TILLGÅNG	  TILL	  AKADEMILOKALER	  (F4)	   0,763	   7	  

ATT	  KUNNA	  GE	  KRITIK	  (F5)	   0,860	   4	  

KURSINNEHÅLL	  (F6)	   0,863	   5	  

KURSVÄRDERINGAR	  (F7)	   0,826	   6	  

KRAVNIVÅ	  PÅ	  UTBILDNINGEN	  (F8)	   0,767	   4	  

PEDAGOGISKT	  INNEHÅLL	  (F9)	   0,847	   6	  

BEDÖMNING	  AV	  EXAMINATION	  OCH	  PROVRESULTAT	  (F10)	   0,708	   2	  

Deskriptitv data för index 

Tabell 3 Översikt index. Antal respondenter, medelvärde och 
standardavvikelse. Rangordnat (medelvärden). 

	  
INDEX	  
	  

	  
N	  

MISSING	  

VALUES	  
	  

MEAN	  
	  

STD	  

KURSINNEHÅLL	   1	  027	   44	   3,40	   0,663	  
KRAVNIVÅ	   1	  068	   3	   3,23	   0,462	  

SAMARBETET	  -‐	  ADMINISTRATION	   707	   364	   3,17	   0,677	  

PEDAGOGISKT	  INNEHÅLL	   1	  028	   43	   3,07	   0,576	  

BEDÖMNING	  AV	  EXAMINATION	  OCH	  PROVRESULTAT	   985	   86	   3,07	   0,702	  

ATT	  KUNNA	  GE	  KRITIK	   971	   100	   3,04	   0,625	  

ANALYTISKA	  FÄRDIGHETER	   1	  036	   35	   2,99	   0,518	  

KURSVÄRDERINGAR	   961	   110	   2,97	   0,462	  

AKADEMILOKALER	   1	  040	   31	   2,93	   0,555	  

SAMARBETET	  -‐	  LÄRARE	   1	  026	   45	   2,91	   0,604	  

TOTALT	  -‐	  NÖJDHETSINDEX	  (NSI)	  	   1	  071	   	   3,08	   0,371	  
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Medelvärden för respektive akademi och HB totalt 

Tabell 4 Redovisar medelvärden för akademier och högskolan totalt på 
respektive index för 2014 års studentbarometer. 4-gradig 
ordinalskala. Andel i medelvärde och (NSI).25 Rangordnat för 
HB totalt. 

KVALITETSINDEX	   A1	  	   A2	  	   A3	  	   HB	  	  
KURSINNEHÅLL	  	   3,28	   3,49	   3,44	   3,40	  
KRAVNIVÅ	  	   3,10	   3,36	   3,25	   3,23	  
SAMARBETET	  -‐	  ADMINISTRATION	   3,07	   3,25	   3,21	   3,17	  
PEDAGOGISKT	  INNEHÅLL	   2,97	   3,20	   3,07	   3,07	  
BEDÖMNING	  AV	  EXAMINATION	  OCH	  PROVRESULTAT	   3,12	   3,07	   3,02	   3,07	  
ATT	  KUNNA	  GE	  KRITIK	   3,02	   3,10	   3,02	   3,04	  
ANALYTISKA	  FÄRDIGHETER	   2,91	   3,01	   3,04	   2,99	  
KURSVÄRDERINGAR	   2,78	   3,28	   2,91	   2,97	  
AKADEMILOKALER	   2,91	   2,93	   2,94	   2,93	  
SAMARBETET	  -‐	  LÄRARE	   2,84	   3,01	   2,90	   2,91	  
MEDELVÄRDE	   3,00	   3,18	   3,08	   3,08	  

	   	   	   	   	  

NÖJDHETSINDEX	  (NSI)	   A1	   A2	   A3	   HB	  

2014	   75,0	   79,4	   77,1	   77,0	  
2013	   	   	   	   75,5	  

2012	   	   	   	   75,2	  

2011	   	   	   	   74,0	  

2010	   	   	   	   73,5	  

NSI	  2014	  VS	  2013	  (EFFEKT)	   -‐	   -‐	   -‐	   +	  1,5	  
  

                                                        
25  Nöjdhetsindexet är beräknat på medelvärde (NSI – referensvärdet är 100). 

NSI redovisas även för de fyra tidigare utförda studentbarometrarna vad gäller 
högskolan totalt. På grund av att Högskolan i Borås har omorganiserats under 
2014 (akademier fanns inte tidigare utan lärosätet bestod av sex institutioner) 
kan inte ett NSI redovisas på akademinivå för tidigare år. 
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Korrelationsmatris för faktorer 

Tabell 5 Korrelationsmatris för faktorer.  

Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Oblimin 
with Kaiser Normalization. 

FAKTOR	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

1	   1,000	   0,283	   0,323	   0,212	   -‐0,266	   0,274	   -‐0,352	   0,013	   -‐0,377	   -‐0,286	  

2	   0,283	   1,000	   0,141	   0,191	   -‐0,115	   0,223	   -‐0,280	   -‐0,246	   -‐0,288	   -‐0,229	  

3	   0,323	   0,141	   1,000	   0,210	   -‐0,156	   0,356	   -‐0,234	   -‐0,073	   -‐0,263	   -‐0,160	  

4	   0,212	   0,191	   0,210	   1,000	   -‐0,186	   0,235	   -‐0,146	   0,059	   -‐0,232	   -‐0,159	  

5	   -‐0,266	   -‐0,115	   -‐0,156	   -‐0,186	   1,000	   -‐0,286	   0,173	   -‐0,217	   0,215	   0,107	  

6	   0,274	   0,223	   0,356	   0,235	   -‐0,286	   1,000	   -‐0,292	   -‐0,012	   -‐0,328	   -‐0,118	  

7	   -‐0,352	   -‐0,280	   -‐0,234	   -‐0,146	   0,173	   -‐0,292	   1,000	   0,032	   0,344	   0,161	  

8	   0,013	   -‐0,246	   -‐0,073	   0,059	   -‐0,217	   -‐0,012	   0,032	   1,000	   0,110	   0,008	  

9	   -‐0,377	   -‐0,288	   -‐0,263	   -‐0,232	   0,215	   -‐0,328	   0,344	   0,110	   1,000	   0,242	  

10	   -‐0,286	   -‐0,229	   -‐0,160	   -‐0,159	   0,107	   -‐0,118	   0,161	   0,008	   0,242	   1,000	  

 

Regressionsmodellen 

Variable 

Variable avser de grupperingar som ingår i regressionanalysen. Aka-
demierna är s.k. dummykodade enligt kodningen 0 och 1. Vad som 
egentligen utförs i en sådan är att den ursprungliga ”akademivariabeln” 
omkodas. Eftersom det finns tre grupperingar (akademier) kodade 1, 2 
och 3 ”tillverkas” två nya s.k. dummyvariabler där Akademi 2 kodas som 
1 och övriga som 0 samt akademi 3 som 1 och övriga som 0. Akademi 1 
blir då jämförelsegrupp och i modellen benämnd som ”Constant”.  

Tabell 6 Tabellen visar på den regressionsmodell som används i 
studien. 

  Unstandardized 
Coefficients   Standardized 

Coefficients     
95 % 
Confidence 
Interval for b 

  

Variable b Std. 
Error 

B t Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

(Constant) 2,836 0,032   88,187 0,000 2,773 2,900 

Akademi 2 0,172 0,048 0,128 3,603 0,000 0,078 0,265 

Akademi 3 0,060  0,044 0,048 1,349 0,178 -0,027 0,147 
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Constant 

Värdet på konstanten benämns b. Värdet avser således, i exemplet (tabell 
6), medelvärdet för ett index för Akademi 1. 

Exempel: Medelvärdet för Akademi 2 = Intercept/constant + b1
 = 2,836 + 

0,172 = 3,008. 

Standard Error of the Regression Coefficient  

Värdet används för att kunna utföra ett överslag över den statistiska fel-
marginalen. Nu framgår redan felmarginalen, i utfallet från SPSS, efter-
som det sätts ett konfidensintervall på 95 procent.  

Confidence Interval 

Ett 95 procentigt konfidensintervall ger en multiplikator på 1,96. 

Medelfelet (Lower Bound) = b - (1,96 * Std. Error) = 2,836 - (1,96 * 
,032) = 2,733. 

Medelfelet (Upper Bound) = b + (1,96 * Std. Error) = 2,836 + (1,96 * 
,032) = 2,899. 

En av de mest uppenbara svårigheter med konfidensintervall ligger i 
hur man tolkar det som konfidensuttalandet säger. Exempelvis, ett 
95 procents konfidensintervall för en andel innebär inte att sanno-
likheten, för att populationsandelens värde ska ligga innanför det 
givna konfidensintervallet, är lika med 0,95. 95 procent konfidens 
refererar istället till den förväntade andelen av ett sådant intervall 
som innehåller populationsvärdet, om man fler gånger tog slump-
mässiga stickprov av samma storlek från samma population under 
identiska villkor.26 

Beta 

Beta (B) - den standardiserade regressionskoefficienten (multipla korre-
lationen) är något mer invecklad i denna analys än vid en regressions-
analys med endast två responsvariabler där B = r. I vårt fall finns det tre 
responsvariabler y (constant), y1 och y2 som är korrelerade sinsemellan.   

                                                        
26  http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfidensintervall  

Originalreferens (Smithson, 2003). 
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t-test (Testing the Regression Coefficient) 

När ett t-test utförs, för att se om resultatet visar på en signifikant skill-
nad, används b-värdet och värdet för Std. Error. 

t-värdet för Akademi 2 = b/Std. Error = 0,172/0,048 = 3,583 (värdet 
beror något på hur många decimaler som används). 

Significance  

Ett t-värde visar på avståndet till värdet noll där ett större/längre avstånd 
innebär att koefficienten är mer signifikant. När t-värdet är högre än 
värdet 1,96 eller lägre än dess motsats -1,96, (om det är ett positivt eller 
ett negativt värde beror på koefficienten (b), är koefficienten signifikant 
på 95-procentsnivån, alltså att signifikansvärdet (p) är 0,05 eller lägre.  

  



 

HÖGSKOLAN I BORÅS 113 

BILAGA II  

UKÄ - UTVÄRDERINGSMODELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 Standardutvärderingsprocess vid UKÄ. Avser 2011-2114 års 
utvärderingsmodell. Bilden härstammar från UKÄs webbsida. 
http://www.uk-ambetet.se 
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BILAGA III 

AKADEMI 1 

Samarbetet mellan lärare och studenter 

Tabell 1 Frågeställning: i vilken utsträckning tycker du att ... 
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 349. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

LÄRARNA	  ÄR	  KUNNIGA	   3,40	   0,666	   3,43	  
LÄRARNA	  ÄR	  TILLMÖTESGÅENDE	   3,07	   0,662	   3,13	  

DET	  ÄR	  LÄTT	  ATT	  FÅ	  KONTAKT	  MED	  LÄRARNA	   2,89	   0,856	   3,00	  

LÄRARNA	  ÄR	  STÖDJANDE	   2,82	   0,736	   2,92	  

LÄRARNA	  ÄR	  ÖPPNA	  FÖR	  KRITISKA	  SYNPUNKTER	   2,81	   0,882	   2,90	  

LÄRARNA	  ÄR	  FLEXIBLA	   2,79	   0,760	   2,81	  

LÄRARNA	  ÄR	  TILLGÄNGLIGA	   2,78	   0,775	   2,91	  

LÄRARNA	  BRYR	  SIG	  OM	  SYNPUNKTER	  DE	  FÅR	  PÅ	  UNDERVISNINGEN	   2,78	   0,876	   2,84	  

LÄRARNA	  INTRESSERAR	  SIG	  FÖR	  HUR	  DU	  KLARAR	  DINA	  STUDIER	   2,52	   0,917	   2,62	  

DU	  KAN	  PÅVERKA	  DIN	  UTBILDNING	   2,44	   0,853	   2,42	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,84	   0,574	   2,91	  
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Analytiska färdigheter 

Tabell 2 Frågeställning: i vilken utsträckning tycker du att studierna 
utvecklar din förmåga när det gäller följande?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 354. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

ANALYSERA	  PROBLEM	   3,07	   0,723	   3,04	  
SJÄLVSTÄNDIGT	  LÖSA	  PROBLEM	   3,05	   0,698	   3,08	  

TÄNKA	  KRITISKT	   3,01	   0,717	   3,13	  

FÖLJA	  KUNSKAPSUTVECKLINGEN	  INOM	  PROGRAMMET	   2,89	   0,803	   2,95	  

VÄRDERA	  INFORMATION	   2,85	   0,757	   3,01	  

SÖKA	  INFORMATION	   2,85	   0,771	   3,03	  

UTFÖRA	  SKRIFTLIGA	  PRESENTATIONER	   2,82	   0,905	   3,10	  

UTFÖRA	  MUNTLIGA	  PRESENTATIONER	   2,82	   0,905	   2,81	  

UTVECKLA	  MIN	  KREATIVITET	   2,70	   0,878	   2,76	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,91	   0,545	   2,99	  

Samarbetet mellan akademins administrativa personal och studenter 

Tabell 3 Frågeställning: i vilken utsträckning anser du att följande 
påståenden stämmer för den administrativa personalen inom 
din utbildning?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 238. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

TILLMÖTESGÅENDE	   3,18	   0,730	   3,28	  
KUNNIGA	   3,15	   0,719	   3,25	  

STÖDJANDE	   3,10	   0,754	   3,12	  

TILLGÄNGLIGA	   3,06	   0,733	   3,15	  

FLEXIBLA	   2,97	   0,819	   3,04	  

ÖPPNA	  FÖR	  KRITISKA	  SYNPUNKTER	   2,94	   0,864	   3,02	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,07	   0,665	   3,17	  
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Tillgång till akademilokaler 

Tabell 4 Frågeställning: hur nöjd är du med följande?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 373. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

TILLGÅNG	  TILL	  UNDERVISNINGSLOKALER	   3,35	   0,700	   3,38	  
	  UTRUSTNINGEN	  I	  UNDERVISNINGSLOKALERNA	   3,07	   0,789	   3,06	  

UTFORMNINGEN	  AV	  UNDERVISNINGSLOKALER	   3,01	   0,709	   3,01	  

TILLGÅNG	  TILL	  STUDENTARBETSPLATSER	   2,95	   0,864	   2,94	  

TILLGÅNG	  TILL	  UPPEHÅLLSUTRYMMEN	   2,83	   0,875	   2,87	  

TEMPERATUREN	  I	  UNDERVISNINGSLOKALERNA	   2,65	   0,942	   2,69	  

TILLGÅNG	  TILL	  MATPLATSER	   2,46	   0,984	   2,47	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,91	   0,674	   2,93	  

Att kunna ge kritik 

Tabell 5 Frågeställning: om du för fram kritiska synpunkter och 
resonemang kring utbildningen, tror du att du riskerar att…  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 375. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  STUDENTER	   3,27	   0,673	   3,26	  
FÅ	  ORÄTTVIST	  BEDÖMDA	  TENTOR	   3,03	   0,820	   3,08	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  EXAMINATORER	   2,92	   0,803	   2,94	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  LÄRARE	   2,81	   0,810	   2,89	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,02	   0,655	   3,04	  
  



RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS 118 

Kursinnehåll 

Tabell 6 Frågeställning: hur väl stämmer följande för din utbildning?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 328. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

TIDERNA	  FÖR	  EXAMINATION	  MEDDELAS	  I	  GOD	  TID	   3,52	   0,683	   3,58	  
KURSPLAN	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,39	   0,793	   3,51	  

SCHEMA	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,20	   0,879	   3,31	  

LITTERATURLISTA	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,16	   0,826	   3,34	  

STUDIEGUIDE	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,07	   0,888	   3,23	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,28	   0,626	   3,40	  

Kursvärderingar 

Tabell 7 Frågeställning: hur väl stämmer följande för din utbildning?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 322. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

KURSEN	  AVSLUTAS	  ALLTID	  MED	  EN	  KURSUTVÄRDERING	   3,21	   0,966	   3,47	  
TENTAMENSRESULTAT	  ANSLÅS	  ALLTID	  INOM	  TRE	  VECKOR	   2,97	   0,976	   3,21	  

LÄRARNA	  VISAR	  INTRESSE	  FÖR	  STUDENTERNAS	  

KURSUTVÄRDERINGAR	  
	  

2,94	  
	  

0,923	  
	  

3,11	  
DET	  GES	  ALLTID	  TILLFÄLLE	  TILL	  GENOMGÅNG	  AV	  TENTAMEN	  

OCH	  KRITERIER	  FÖR	  BETYGSSÄTTNING	  
	  

2,64	  
	  

1,023	  
	  

2,69	  

FÖRÄNDRINGAR	  EFTER	  TIDIGARE	  KURSUTVÄRDERINGAR	  ÄR	  

TYDLIGT	  UTTALADE	  
	  

2,27	  
	  

1,023	  
	  

2,48	  

KURSUTVÄRDERINGARNA	  PRESENTERAS	  FÖR	  STUDENTERNA	   2,16	   1,001	   2,53	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,78	   0,792	   2,97	  
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Kravnivå på utbildningen 

Tabell 8 Frågeställning: hur bedömer du att kravnivån på din utbild-
ning är avseende följande områden?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 373. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

ARBETSBELASTNINGEN	  UNDER	  STUDIERNA	   3,25	   0,636	   3,33	  
EXAMINATIONSUPPGIFTERNA	   3,12	   0,561	   3,23	  

KURSLITTERATURENS	  OMFATTNING	   3,02	   0,652	   3,28	  

KURSENS	  INNEHÅLL	   2,98	   0,609	   3,08	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,10	   0,473	   3,23	  

Pedagogiskt innehåll 

Tabell 9 Frågeställning: i vilken utsträckning anser du att följande 
påståenden stämmer för lärare inom din utbildning?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 348. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

LÄRARNA	  ÄR	  KUNNIGA	  I	  SINA	  ÄMNEN	   3,33	   0,754	   3,37	  
DU	  HAR	  BLIVIT	  VÄL	  MOTTAGEN	  PÅ	  UTBILDNINGEN	   3,33	   0,698	   3,36	  

LÄRARNA	  ÄR	  VÄL	  FÖRBEREDDA	   3,08	   0,740	   3,17	  

UNDERVISNINGEN	  ÄR	  STIMULERANDE	   2,85	   0,805	   2,94	  

UNDERVISNINGEN	  ÄR	  VÄLORGANISERAD	   2,71	   0,856	   2,80	  

LÄRARNA	  ÄR	  PEDAGOGISKA	   2,58	   0,813	   2,84	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,97	   0,565	   3,07	  

Bedömning av examination och provresultat 

Tabell 10 Frågeställning: i vilken utsträckning känner du att följande är 
bra?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 332. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

PROVRESULTATEN	  BEDÖMS	  PÅ	  ETT	  RÄTTVIST	  SÄTT	   3,18	   0,703	   3,14	  
EXAMINATIONERNA	  KÄNNS	  MENINGSFULLA	   3,06	   0,760	   3,02	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,12	   0,678	   3,07	  
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Diskriminering  

Tabell 11 Frågeställning: har du under din studietid blivit diskrimine-
rad på grund av?  
Två svarsalternativ: ja; nej. Tabellen avser svar ja. Flervalsfråga. Andel i 
antal. N = 338-341. 

	  ITEMS	   KVINNOR	   MÄN	  

KÖNSTILLHÖRIGHET	   11	  	   1	  	  
KÖNSIDENTITET	  ELLER	  KÖNSUTTRYCK	   4	  	   0	  	  

ETNISK	  TILLHÖRIGHET	   7	  	   4	  	  

RELIGION	  ELLER	  ANNAN	  TROSUPPFATTNING	   4	  	   3	  	  

FUNKTIONSHINDER	   0	  	   1	  

SEXUELL	  LÄGGNING	   1	  	   0	  

ÅLDER	   3	  	   6	  

TOTALT	   30	  	   15	  	  

Trakasserier 

Tabell 12 Frågeställning: har du under din studietid upplevt dig 
trakasserad på grund av?  
Tabellen avser svar ja, vid flera tillfällen och (ja, vid något enstaka till-
fällen). Flervalsfråga. Andel i antal. N = 338-341.  

ITEMS	   KVINNOR	  	   MÄN	  	  

KÖNSTILLHÖRIGHET	   2	  (5)	   0	  (3)	  
KÖNSIDENTITET	  ELLER	  KÖNSUTTRYCK	   0	  (3)	   0	  (0)	  

ETNISK	  TILLHÖRIGHET	   0	  (5)	   2	  (1)	  

RELIGION	  ELLER	  ANNAN	  TROSUPPFATTNING	   0	  (4)	   1	  (1)	  

FUNKTIONSHINDER	   0	  (1)	   0	  (0)	  

SEXUELL	  LÄGGNING	   0	  (0)	   0	  (0)	  

ÅLDER	   2	  (3)	   0	  (5)	  

TOTALT	   4	  (21)	   3	  (10)	  
 
Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 12). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 16); 
andra studenter (n = 17). 

  



 

HÖGSKOLAN I BORÅS 121 

Sexuella trakasserier 

Med sexuella trakasserier avses ovälkommet uppträdande av sexuell natur 
som kränker arbetstagarens eller studentens integritet i arbetet och i 
studierna. 

Tabell 13 Frågeställning: har du under din studietid blivit utsatt för 
sexuella trakasserier? Andel i antal. N = 335. 

ITEMS	   KVINNOR	   MÄN	  

JA,	  VID	  NÅGOT	  ENSTAKA	  TILLFÄLLE	   2	   0	  

JA,	  VID	  FLERA	  TILLFÄLLEN	   1	   0	  	  

TOTALT	   3	  	   0	  
 

Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 13). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 2); 
andra studenter (n = 1). 

Mobbning 

Tabell 14 Frågeställning: har du upplevt dig kränkt eller utsatt för 
mobbning under din studietid och som inte har att göra 
med någon av föregående diskrimineringsgrunder som du 
nyss svarat på? Andel i antal. N = 331. 

ITEMS	   KVINNOR	   MÄN	  

JA,	  VID	  NÅGOT	  ENSTAKA	  TILLFÄLLE	   16	   4	  
JA,	  VID	  FLERA	  TILLFÄLLEN	   1	   0	  

TOTALT	   17	   4	  

Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 14). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 11); 
andra studenter (n = 16). 
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Högskolans webbsida om Lika villkor 

Tabell 15 Frågeställning: har du tagit del av informationen om Lika 
villkor på högskolans hemsida? Andel i procent. N = 327.  

ITEMS	   2014	  

JA	   6,4	  

TILL	  VISS	  DEL	   22,0	  

NEJ	   71,6	  

TOTALT	   100	  
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BILAGA IV 

AKADEMI 2 

Samarbetet mellan lärare och studenter 

Tabell 1 Frågeställning: i vilken utsträckning tycker du att ... 
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 292. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

LÄRARNA	  ÄR	  KUNNIGA	   3,44	   0,617	   3,43	  
LÄRARNA	  ÄR	  TILLMÖTESGÅENDE	   3,22	   0,689	   3,13	  

DET	  ÄR	  LÄTT	  ATT	  FÅ	  KONTAKT	  MED	  LÄRARNA	   3,19	   0,856	   3,00	  

LÄRARNA	  ÄR	  TILLGÄNGLIGA	   3,12	   0,750	   2,91	  

LÄRARNA	  ÄR	  ÖPPNA	  FÖR	  KRITISKA	  SYNPUNKTER	   3,01	   0,812	   2,90	  

LÄRARNA	  ÄR	  FLEXIBLA	   2,92	   0,838	   2,81	  

LÄRARNA	  BRYR	  SIG	  OM	  SYNPUNKTER	  DE	  FÅR	  PÅ	  UNDERVISNINGEN	   2,92	   0,938	   2,84	  

LÄRARNA	  ÄR	  STÖDJANDE	   2,82	   0,789	   2,92	  

LÄRARNA	  INTRESSERAR	  SIG	  FÖR	  HUR	  DU	  KLARAR	  DINA	  STUDIER	   2,79	   0,956	   2,62	  

DU	  KAN	  PÅVERKA	  DIN	  UTBILDNING	   2,41	   0,880	   2,42	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,01	   0,656	   2,91	  
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Analytiska färdigheter 

Tabell 2 Frågeställning: i vilken utsträckning tycker du att studierna 
utvecklar din förmåga när det gäller följande?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 293. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

TÄNKA	  KRITISKT	   3,18	   0,626	   3,13	  
SÖKA	  INFORMATION	   3,12	   0,728	   3,03	  

UTFÖRA	  SKRIFTLIGA	  PRESENTATIONER	   3,11	   0,669	   3,10	  

VÄRDERA	  INFORMATION	   3,10	   0,670	   3,01	  

SJÄLVSTÄNDIGT	  LÖSA	  PROBLEM	   3,08	   0,648	   3,08	  

FÖLJA	  KUNSKAPSUTVECKLINGEN	  INOM	  PROGRAMMET	   3,05	   0,692	   2,95	  

ANALYSERA	  PROBLEM	   3,03	   0,685	   3,04	  

UTVECKLA	  MIN	  KREATIVITET	   2,78	   0,802	   2,76	  

UTFÖRA	  MUNTLIGA	  PRESENTATIONER	   2,65	   0,753	   2,81	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,01	   0,508	   2,99	  

Samarbetet mellan akademins administrativa personal och studenter 

Tabell 3 Frågeställning: i vilken utsträckning anser du att följande 
påståenden stämmer för den administrativa personalen inom 
din utbildning?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 194. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

TILLMÖTESGÅENDE	   3,36	   0,696	   3,28	  
KUNNIGA	   3,32	   0,735	   3,25	  

TILLGÄNGLIGA	   3,21	   0,751	   3,15	  

STÖDJANDE	   3,12	   0,817	   3,12	  

FLEXIBLA	   3,08	   0,840	   3,04	  

ÖPPNA	  FÖR	  KRITISKA	  SYNPUNKTER	   3,00	   0,874	   3,02	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,25	   0,707	   3,17	  
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Tillgång till akademilokaler 

Tabell 4 Frågeställning: hur nöjd är du med följande?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 283. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

TILLGÅNG	  TILL	  UNDERVISNINGSLOKALER	   3,37	   0,672	   3,38	  
TILLGÅNG	  TILL	  STUDENTARBETSPLATSER	   3,01	   0,766	   2,94	  

TILLGÅNG	  TILL	  UPPEHÅLLSUTRYMMEN	   2,99	   0,810	   2,87	  

UTRUSTNINGEN	  I	  UNDERVISNINGSLOKALERNA	   2,93	   0,667	   3,06	  

UTFORMNINGEN	  AV	  UNDERVISNINGSLOKALER	   2,92	   0,730	   3,01	  

TEMPERATUREN	  I	  UNDERVISNINGSLOKALERNA	   2,65	   0,908	   2,69	  

TILLGÅNG	  TILL	  MATPLATSER	   2,49	   1,021	   2,47	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,93	   0,566	   2,93	  

Att kunna ge kritik 

Tabell 5 Frågeställning: om du för fram kritiska synpunkter och 
resonemang kring utbildningen, tror du att du riskerar att…  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 278. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  STUDENTER	   3,28	   0,616	   3,26	  
FÅ	  ORÄTTVIST	  BEDÖMDA	  TENTOR	   3,18	   0,714	   3,08	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  EXAMINATORER	   2,98	   0,758	   2,94	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  LÄRARE	   2,98	   0,767	   2,89	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,10	   0,592	   3,04	  
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Kursinnehåll 

Tabell 6 Frågeställning: hur väl stämmer följande för din utbildning?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 293. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

TIDERNA	  FÖR	  EXAMINATION	  MEDDELAS	  I	  GOD	  TID	   3,67	   0,642	   3,58	  
KURSPLAN	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,57	   0,717	   3,51	  

LITTERATURLISTA	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,44	   0,778	   3,34	  

STUDIEGUIDE	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,42	   0,787	   3,23	  

SCHEMA	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,35	   0,850	   3,31	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,49	   0,611	   3,40	  

Kursvärderingar 

Tabell 7 Frågeställning: hur väl stämmer följande för din utbildning?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 272. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

KURSEN	  AVSLUTAS	  ALLTID	  MED	  EN	  KURSUTVÄRDERING	   3,68	   0,596	   3,47	  
TENTAMENSRESULTAT	  ANSLÅS	  ALLTID	  INOM	  TRE	  VECKOR	   3,60	   0,624	   3,21	  

LÄRARNA	  VISAR	  INTRESSE	  FÖR	  STUDENTERNAS	  

KURSUTVÄRDERINGAR	  
	  

3,37	  
	  

0,803	  
	  

3,11	  
KURSUTVÄRDERINGARNA	  PRESENTERAS	  FÖR	  STUDENTERNA	   3,07	   0,983	   2,53	  
DET	  GES	  ALLTID	  TILLFÄLLE	  TILL	  GENOMGÅNG	  AV	  TENTAMEN	  

OCH	  KRITERIER	  FÖR	  BETYGSSÄTTNING	  
	   	  

2,90	  
	  

0,985	  
	  

2,69	  

FÖRÄNDRINGAR	  EFTER	  TIDIGARE	  KURSUTVÄRDERINGAR	  ÄR	  

TYDLIGT	  UTTALADE	  
	  

2,76	  
	  

1,050	  
	  

2,48	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,28	   0,697	   2,97	  
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Kravnivå på utbildningen 

Tabell 8 Frågeställning: hur bedömer du att kravnivån på din utbild-
ning är avseende följande områden?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 301. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

ARBETSBELASTNINGEN	  UNDER	  STUDIERNA	   3,48	   0,552	   3,33	  
KURSLITTERATURENS	  OMFATTNING	   3,46	   0,512	   3,28	  

EXAMINATIONSUPPGIFTERNA	   3,34	   0,524	   3,23	  

KURSENS	  INNEHÅLL	   3,17	   0,573	   3,08	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,36	   0,413	   3,23	  

Pedagogiskt innehåll 

Tabell 9 Frågeställning: i vilken utsträckning anser du att följande 
påståenden stämmer för lärare inom din utbildning?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 293. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

DU	  HAR	  BLIVIT	  VÄL	  MOTTAGEN	  PÅ	  UTBILDNINGEN	   3,45	   0,696	   3,36	  
LÄRARNA	  ÄR	  KUNNIGA	  I	  SINA	  ÄMNEN	   3,41	   0,632	   3,37	  

LÄRARNA	  ÄR	  VÄL	  FÖRBEREDDA	   3,30	   0,647	   3,17	  

UNDERVISNINGEN	  ÄR	  STIMULERANDE	   3,11	   0,747	   2,94	  

UNDERVISNINGEN	  ÄR	  VÄLORGANISERAD	   3,00	   0,769	   2,80	  

LÄRARNA	  ÄR	  PEDAGOGISKA	   2,98	   0,748	   2,84	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,20	   0,552	   3,07	  

Bedömning av examination och provresultat 

Tabell 10 Frågeställning: i vilken utsträckning känner du att följande är 
bra?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 277. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

PROVRESULTATEN	  BEDÖMS	  PÅ	  ETT	  RÄTTVIST	  SÄTT	   3,09	   0,845	   3,14	  
EXAMINATIONERNA	  KÄNNS	  MENINGSFULLA	   3,07	   0,787	   3,02	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,07	   0,753	   3,07	  
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Diskriminering  

Tabell 11 Frågeställning: har du under din studietid blivit diskrimine-
rad på grund av?  
Två svarsalternativ: ja; nej. Tabellen avser svar ja. Flervalsfråga. Andel i 
antal. N = 147-148. 

	  ITEMS	   KVINNOR	   MÄN	  

KÖNSTILLHÖRIGHET	   3	  	   0	  	  
KÖNSIDENTITET	  ELLER	  KÖNSUTTRYCK	   1	  	   0	  	  

ETNISK	  TILLHÖRIGHET	   1	  	   0	  

RELIGION	  ELLER	  ANNAN	  TROSUPPFATTNING	   0	  	   0	  	  

FUNKTIONSHINDER	   0	  	   0	  

SEXUELL	  LÄGGNING	   0	  	   0	  

ÅLDER	   4	  	   0	  

TOTALT	   9	  	   0	  	  

Trakasserier 

Tabell 12 Frågeställning: har du under din studietid upplevt dig 
trakasserad på grund av?  
Tabellen avser svar ja, vid flera tillfällen och (ja, vid något enstaka till-
fällen). Flervalsfråga. Andel i antal. N = 146-148.  

ITEMS	   KVINNOR	  	   MÄN	  	  

KÖNSTILLHÖRIGHET	   0	  (3)	   1	  (0)	  
KÖNSIDENTITET	  ELLER	  KÖNSUTTRYCK	   0	  (1)	   0	  (0)	  

ETNISK	  TILLHÖRIGHET	   0	  (0)	   0	  (0)	  

RELIGION	  ELLER	  ANNAN	  TROSUPPFATTNING	   0	  (1)	   0	  (0)	  

FUNKTIONSHINDER	   0	  (0)	   0	  (0)	  

SEXUELL	  LÄGGNING	   0	  (0)	   0	  (0)	  

ÅLDER	   1	  (3)	   0	  (0)	  

TOTALT	   1	  (8)	   1	  (0)	  
 
Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 12). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 10); 
andra studenter (n = 4). 
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Sexuella trakasserier 

Med sexuella trakasserier avses ovälkommet uppträdande av sexuell natur 
som kränker arbetstagarens eller studentens integritet i arbetet och i 
studierna. 

Tabell 13 Frågeställning: har du under din studietid blivit utsatt för 
sexuella trakasserier? Andel i antal. N = 150. 

ITEMS	   KVINNOR	   MÄN	  

JA,	  VID	  NÅGOT	  ENSTAKA	  TILLFÄLLE	   1	   0	  

JA,	  VID	  FLERA	  TILLFÄLLEN	   0	   0	  	  

TOTALT	   1	   0	  
 

Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 13). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 1); 
andra studenter (n = 0). 

Mobbning 

Tabell 14 Frågeställning: har du upplevt dig kränkt eller utsatt för 
mobbning under din studietid och som inte har att göra 
med någon av föregående diskrimineringsgrunder som du 
nyss svarat på? Andel i antal. N = 146. 

ITEMS	   KVINNOR	   MÄN	  

JA,	  VID	  NÅGOT	  ENSTAKA	  TILLFÄLLE	   6	   0	  
JA,	  VID	  FLERA	  TILLFÄLLEN	   0	   0	  

TOTALT	   6	   0	  

Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 14). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 3); 
andra studenter (n = 4). 
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Högskolans webbsida om Lika villkor 

Tabell 15 Frågeställning: har du tagit del av informationen om Lika 
villkor på högskolans hemsida? Andel i procent. N = 143.  

ITEMS	   2014	  

JA	   3,5	  

TILL	  VISS	  DEL	   14,7	  

NEJ	   81,8	  

TOTALT	   100	  
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BILAGA V 

AKADEMI 3 

Samarbetet mellan lärare och studenter 

Tabell 1 Frågeställning: i vilken utsträckning tycker du att ... 
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 385. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

LÄRARNA	  ÄR	  KUNNIGA	   3,46	   0,622	   3,43	  
LÄRARNA	  ÄR	  TILLMÖTESGÅENDE	   3,11	   0,670	   3,13	  

DET	  ÄR	  LÄTT	  ATT	  FÅ	  KONTAKT	  MED	  LÄRARNA	   2,96	   0,803	   3,00	  

LÄRARNA	  ÄR	  ÖPPNA	  FÖR	  KRITISKA	  SYNPUNKTER	   2,90	   0,791	   2,90	  

LÄRARNA	  ÄR	  STÖDJANDE	   2,89	   0,763	   2,92	  

LÄRARNA	  ÄR	  TILLGÄNGLIGA	   2,87	   0,730	   2,91	  

LÄRARNA	  BRYR	  SIG	  OM	  SYNPUNKTER	  DE	  FÅR	  PÅ	  UNDERVISNINGEN	   2,84	   0,884	   2,84	  

LÄRARNA	  ÄR	  FLEXIBLA	   2,76	   0,801	   2,81	  

LÄRARNA	  INTRESSERAR	  SIG	  FÖR	  HUR	  DU	  KLARAR	  DINA	  STUDIER	   2,57	   0,938	   2,62	  

DU	  KAN	  PÅVERKA	  DIN	  UTBILDNING	   2,41	   0,801	   2,42	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,90	   0,581	   2,91	  
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Analytiska färdigheter 

Tabell 2 Frågeställning: i vilken utsträckning tycker du att studierna 
utvecklar din förmåga när det gäller följande?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 389. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

UTFÖRA	  SKRIFTLIGA	  PRESENTATIONER	   3,25	   0,697	   3,10	  
TÄNKA	  KRITISKT	   3,18	   0,668	   3,13	  

SÖKA	  INFORMATION	   3,11	   0,754	   3,03	  

SJÄLVSTÄNDIGT	  LÖSA	  PROBLEM	   3,11	   0,666	   3,08	  

VÄRDERA	  INFORMATION	   3,07	   0,721	   3,01	  

ANALYSERA	  PROBLEM	   3,03	   0,696	   3,04	  

FÖLJA	  KUNSKAPSUTVECKLINGEN	  INOM	  PROGRAMMET	   2,93	   0,692	   2,95	  

UTFÖRA	  MUNTLIGA	  PRESENTATIONER	   2,92	   0,805	   2,81	  

UTVECKLA	  MIN	  KREATIVITET	   2,80	   0,881	   2,76	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,04	   0,488	   2,99	  

Samarbetet mellan akademins administrativa personal och studenter 

Tabell 3 Frågeställning: i vilken utsträckning anser du att följande 
påståenden stämmer för den administrativa personalen inom 
din utbildning?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 275. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

TILLMÖTESGÅENDE	   3,30	   0,714	   3,28	  
KUNNIGA	   3,29	   0,694	   3,25	  

TILLGÄNGLIGA	   3,19	   0,758	   3,15	  

STÖDJANDE	   3,15	   0,774	   3,12	  

ÖPPNA	  FÖR	  KRITISKA	  SYNPUNKTER	   3,09	   0,775	   3,02	  

FLEXIBLA	   3,08	   0,749	   3,04	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,21	   0,658	   3,17	  
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Tillgång till akademilokaler 

Tabell 4 Frågeställning: hur nöjd är du med följande?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 384. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

TILLGÅNG	  TILL	  UNDERVISNINGSLOKALER	   3,41	   0,657	   3,38	  
UTRUSTNINGEN	  I	  UNDERVISNINGSLOKALERNA	   3,15	   0,703	   3,06	  

UTFORMNINGEN	  AV	  UNDERVISNINGSLOKALER	   3,07	   0,739	   3,01	  

TILLGÅNG	  TILL	  STUDENTARBETSPLATSER	   2,90	   0,885	   2,94	  

TILLGÅNG	  TILL	  UPPEHÅLLSUTRYMMEN	   2,84	   0,878	   2,87	  

TEMPERATUREN	  I	  UNDERVISNINGSLOKALERNA	   2,75	   0,891	   2,69	  

TILLGÅNG	  TILL	  MATPLATSER	   2,46	   0,993	   2,47	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,94	   0,566	   2,93	  

Att kunna ge kritik 

Tabell 5 Frågeställning: om du för fram kritiska synpunkter och 
resonemang kring utbildningen, tror du att du riskerar att…  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 365. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  STUDENTER	   3,25	   0,657	   3,26	  
FÅ	  ORÄTTVIST	  BEDÖMDA	  TENTOR	   3,06	   0,734	   3,08	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  EXAMINATORER	   2,93	   0,750	   2,94	  

BLI	  SÄMRE	  BEMÖTT	  AV	  LÄRARE	   2,89	   0,757	   2,89	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,02	   0,620	   3,04	  
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Kursinnehåll 

Tabell 6 Frågeställning: hur väl stämmer följande för din utbildning?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 386. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

TIDERNA	  FÖR	  EXAMINATION	  MEDDELAS	  I	  GOD	  TID	   3,57	   0,635	   3,58	  
KURSPLAN	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,57	   0,671	   3,51	  

LITTERATURLISTA	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,43	   0,751	   3,34	  

SCHEMA	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,39	   0,766	   3,31	  

STUDIEGUIDE	  FINNS	  TILLGÄNGLIGT	  I	  GOD	  TID	   3,19	   0,830	   3,23	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,44	   0,568	   3,40	  

Kursvärderingar 

Tabell 7 Frågeställning: hur väl stämmer följande för din utbildning?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 367. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

KURSEN	  AVSLUTAS	  ALLTID	  MED	  EN	  KURSUTVÄRDERING	   3,54	   0,748	   3,47	  
TENTAMENSRESULTAT	  ANSLÅS	  ALLTID	  INOM	  TRE	  VECKOR	   3,15	   0,921	   3,21	  

LÄRARNA	  VISAR	  INTRESSE	  FÖR	  STUDENTERNAS	  

KURSUTVÄRDERINGAR	  
	  

3,07	  
	  

0,904	  
	  

3,11	  
DET	  GES	  ALLTID	  TILLFÄLLE	  TILL	  GENOMGÅNG	  AV	  TENTAMEN	  

OCH	  KRITERIER	  FÖR	  BETYGSSÄTTNING	  
	   	  
	   2,60	  

	  
0,976	  

	  
2,69	  

FÖRÄNDRINGAR	  EFTER	  TIDIGARE	  KURSUTVÄRDERINGAR	  ÄR	  

TYDLIGT	  UTTALADE	  
	  

2,45	  
	  

1,056	  
	  

2,48	  

KURSUTVÄRDERINGARNA	  PRESENTERAS	  FÖR	  STUDENTERNA	   2,43	   1,096	   2,53	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   2,91	   0,713	   2,97	  
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Kravnivå på utbildningen 

Tabell 8 Frågeställning: hur bedömer du att kravnivån på din utbild-
ning är avseende följande områden?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 394. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

KURSLITTERATURENS	  OMFATTNING	   3,38	   0,596	   3,28	  
ARBETSBELASTNINGEN	  UNDER	  STUDIERNA	   3,29	   0,665	   3,33	  

EXAMINATIONSUPPGIFTERNA	   3,24	   0,556	   3,23	  

KURSENS	  INNEHÅLL	   3,09	   0,579	   3,08	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,25	   0,454	   3,23	  

Pedagogiskt innehåll 

Tabell 9 Frågeställning: i vilken utsträckning anser du att följande 
påståenden stämmer för lärare inom din utbildning?  
4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 387. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

LÄRARNA	  ÄR	  KUNNIGA	  I	  SINA	  ÄMNEN	   3,39	   0,651	   3,37	  
DU	  HAR	  BLIVIT	  VÄL	  MOTTAGEN	  PÅ	  UTBILDNINGEN	   3,33	   0,703	   3,36	  

LÄRARNA	  ÄR	  VÄL	  FÖRBEREDDA	   3,14	   0,759	   3,17	  

LÄRARNA	  ÄR	  PEDAGOGISKA	   2,96	   0,829	   2,84	  

UNDERVISNINGEN	  ÄR	  STIMULERANDE	   2,89	   0,780	   2,94	  

UNDERVISNINGEN	  ÄR	  VÄLORGANISERAD	   2,74	   0,866	   2,80	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,07	   0,585	   3,07	  

Bedömning av examination och provresultat 

Tabell 10 Frågeställning: i vilken utsträckning känner du att följande är 
bra?  

4-gradig ordinalskala. 1 = låg grad; 4 = hög grad. Medelvärde och standard-
avvikelse. N = 376. Rangordnat. 

FRÅGESTÄLLNINGAR	   M	  	   STD	   HB	  -‐	  M	  

PROVRESULTATEN	  BEDÖMS	  PÅ	  ETT	  RÄTTVIST	  SÄTT	   3,14	   0,773	   3,14	  
EXAMINATIONERNA	  KÄNNS	  MENINGSFULLA	   2,95	   0,728	   3,02	  

MEDELVÄRDE	  INDEX	   3,02	   0,682	   3,07	  
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Diskriminering  

Tabell 11 Frågeställning: har du under din studietid blivit diskrimine-
rad på grund av?  
Två svarsalternativ: ja; nej. Tabellen avser svar ja. Flervalsfråga. Andel i 
antal. N = 292-294. 

	  ITEMS	   KVINNOR	   MÄN	  

KÖNSTILLHÖRIGHET	   6	  	   5	  	  
KÖNSIDENTITET	  ELLER	  KÖNSUTTRYCK	   4	  	   1	  	  

ETNISK	  TILLHÖRIGHET	   5	  	   1	  

RELIGION	  ELLER	  ANNAN	  TROSUPPFATTNING	   3	  	   2	  	  

FUNKTIONSHINDER	   8	  	   0	  

SEXUELL	  LÄGGNING	   2	  	   0	  

ÅLDER	   11	  	   1	  

TOTALT	   39	  	   10	  	  

Trakasserier 

Tabell 12 Frågeställning: har du under din studietid upplevt dig 
trakasserad på grund av?  
Tabellen avser svar ja, vid flera tillfällen och (ja, vid något enstaka till-
fällen). Flervalsfråga. Andel i antal. N = 292-294.  

ITEMS	   KVINNOR	  	   MÄN	  	  

KÖNSTILLHÖRIGHET	   2	  (4)	   0	  (5)	  
KÖNSIDENTITET	  ELLER	  KÖNSUTTRYCK	   1	  (1)	   1	  (0)	  

ETNISK	  TILLHÖRIGHET	   1	  (4)	   1	  (1)	  

RELIGION	  ELLER	  ANNAN	  TROSUPPFATTNING	   1	  (3)	   0	  (2)	  

FUNKTIONSHINDER	   2	  (2)	   1	  (0)	  

SEXUELL	  LÄGGNING	   1	  (3)	   0	  (1)	  

ÅLDER	   2	  (8)	   1	  (0)	  

TOTALT	   10	  (25)	   4	  (9)	  
 
Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 12). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 14); 
andra studenter (n = 21). 
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Sexuella trakasserier 

Med sexuella trakasserier avses ovälkommet uppträdande av sexuell natur 
som kränker arbetstagarens eller studentens integritet i arbetet och i 
studierna. 

Tabell 13 Frågeställning: har du under din studietid blivit utsatt för 
sexuella trakasserier? Andel i antal. N = 293. 

ITEMS	   KVINNOR	   MÄN	  

JA,	  VID	  NÅGOT	  ENSTAKA	  TILLFÄLLE	   3	   0	  

JA,	  VID	  FLERA	  TILLFÄLLEN	   1	   0	  	  

TOTALT	   4	   0	  
 

Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 13). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 1); 
andra studenter (n = 4). 

Mobbning 

Tabell 14 Frågeställning: har du upplevt dig kränkt eller utsatt för 
mobbning under din studietid och som inte har att göra 
med någon av föregående diskrimineringsgrunder som du 
nyss svarat på? Andel i antal. N = 292. 

ITEMS	   KVINNOR	   MÄN	  

JA,	  VID	  NÅGOT	  ENSTAKA	  TILLFÄLLE	   18	   3	  
JA,	  VID	  FLERA	  TILLFÄLLEN	   5	   0	  

TOTALT	   23	   3	  

Om du svarade ja på föregående fråga (tabell 14). Är det personal 
och/eller studenter som du blivit trakasserad av? anges: personal (n = 12); 
andra studenter (n = 16). 

  



RAPPORTER OCH PUBLIKATIONER FRÅN HÖGSKOLAN I BORÅS 138 

Högskolans webbsida om Lika villkor 

Tabell 15 Frågeställning: har du tagit del av informationen om Lika 
villkor på högskolans hemsida? Andel i procent. N = 278.  

ITEMS	   2014	  

JA	   8,3	  

TILL	  VISS	  DEL	   25,5	  

NEJ	   66,2	  

TOTALT	   100	  

 

 

 

 

 

 

 



Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas 

erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. 

Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar 

där studenters upplevelser av studie- och arbetsmiljön redovisas.

I föreliggande rapport, som är den femte i en longitudinell studie, 

redovisas aggregerade resultat för hur cirka 2 000 studenter upp- 

lever studie- och arbetsmiljön vid lärosätet. 

Nöjdhetsindexet (NSI) visar för femte året i rad en förbättring för

Högskolan i Borås. NSI-indexet mäter tio enskilda kvalitetsindex.

Resultaten visar även på att kvinnor upplever en högre grad av nöjdhet 

med sin studie- och arbetsmiljö. Indexet stress visar på att kvinnor

är mer stressade än män under studietiden. Resultaten visar även 

på en något högre grad av såväl upplevd diskriminering som upplevda 

trakasserier, i jämförelse med föregående års studie.
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