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FFöörroorrdd  

Varför avsätter man som student ofta tre till fem år av sin tid för att gå en 
utbildning? Vad kan förväntas och vilka krav kan ställas på utbildningen? 
Debatten om den högre utbildningens syfte, mål och kvalité utgör en 
ständig grund för en pågående diskussion nationellt och internationellt. 
För Högskolan i Borås är denna diskussion tämligen enkel. Som ett läro-
säte med en klar och tydlig professionsinriktning så har det absoluta fler-
talet av våra programutbildningar som mål att förbereda studenterna för 
en framtida yrkeskarriär inom det valda området.  

Flera undersökningar, exempelvis Högskoleverkets uppföljningar av ex-
aminerade studenter, visar också att studenter som tagit examen vid Hög-
skolan i Borås tillhör de studenter i Sverige som lättast får ett arbete. 
Högskolan i Borås har under lång tid även gjort egna undersökningar för 
att kontinuerligt kunna följa upp studenterna efter avslutade studier. 
Dessa undersökningar har gett en fördjupad och nyanserad bild till de 
nationella undersökningarna.  

Utifrån 2007-års studie bestämdes att Högskolan i Borås årligen skall 
genomföra studentuppföljningar i form av såväl alumnuppföljningar som 
studentbarometrar. Den här gången avser undersökningen studenter som 
påbörjade sina programstudier hösten 2005. Resultatet är omfattande 
och svaren som de presenteras i denna rapport är i många fall mycket 
intressanta. Min förhoppning och övertygelse är att rapportens resultat 
ska utgöra ett viktigt underlag för vår kontinuerliga diskussion om ut-
bildningarnas innehåll och mål, en diskussion som hela tiden behöver 
hållas levande för att Högskolan i Borås ska ligga i en nationell framkant 
när det gäller utbildningarnas kvalité och relevans.  

2011-års undersökning har utförts av utredare Peter Sigrén vid Bibliotek 
och läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås. En referensgrupp be-
stående av Anders Stenström, Magnus Bergenholtz, båda verksamhets-
contollers samt studentkårens ordförande Klara Jennische har varit 
knutna till projektet. 

Högskolan i Borås 

Björn Brorström, rektor 
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SSaammmmaannffaattttnniinngg  

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas 
erfarenheter och synpunkter, inte bara under utbildningstiden utan också 
efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp 
utexaminerade studenter i såväl enskilda ämnen som yrkesprogram.  
Resultaten har beskrivits i ett antal rapporter. 

I denna rapport redovisas de utexaminerades arbetssituation, de krav på 
förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsupp-
gifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning av 
nämnda krav. Rapporten redovisar aggregerade resultat för vad knappt 
400 svarande, som påbörjade en programutbildning vid Högskolan i 
Borås under hösten 2005, anser om sin utbildning och dess innehåll. De 
som ingår i den totala svarsgruppen har, i det flesta fall, en yrkes- eller en 
grundläggande examen. 

Resultaten redovisas huvudsakligen genom att svaren för högskolan totalt 
respektive högskolans sex institutioner presenteras i ett antal tabeller och 
figurer, vilket ger läsaren snabbt en överskådlig bild. 

AAnnssttääll llnniinnggssbbaarrhheett  

Majoriteten av studenterna erhåller anställning på minst 50 procent efter 
avslutade studier. Anställningsgraden har ökat jämfört mot 2007-års  
studie. Ungefär två år efter avslutade studier har drygt 90 procent ett ar-
bete. För riket totalt ligger anställningsgraden på omkring 80 procent. 
Jämförelsetalet för Högskolan i Borås ligger relativt nära det optimala, 
som då innebär att Högskolan i Borås utbildar ungefär, storleksmässigt, 
så som den förväntade etableringen på arbetsmarknaden spås vara enligt 
Statistiska centralbyrån (SCB) (Högskoleverket, 2011a:45).  

Studenter med avlagd examen har en högre anställningsgrad, cirka 10 
procent högre, än studenter som inte tagit en examen. Kvinnor har en 
högre etableringsgrad på arbetsmarknaden, mätt inom 18 månader, efter 
avlagd examen. Av de som anger att de arbetar mer än 50 procent anger 
87 procent att de arbetar inom utbildningsområdet. Det är en ökning 
jämfört mot 2007-års studie (78 procent). 
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Västra Götalandsregionen är den region som flest arbetar inom (65 pro-
cent). Tillsvidareanställning har ökat jämfört mot 2007-års studie. Löne-
nivån tenderar att vara högre för studenter med en examen.  

HHööggsskkoollaannss  rreeggiioonnaallaa  bbeettyyddeellssee  oocchh  rreennoommmméé  

Resultaten visar att Högskolan i Borås har en stor regional betydelse. 
Drygt 80 procent har Högskolan i Borås som förstahandsval. Hälften av 
studenterna har studerat vid en högskola tidigare. Drygt två tredjedelar 
av studenter bor inom Västra Götalandsregionen. 60 procent av studen-
terna bor i Borås under studietiden mot 30 procent innan studierna. 

Renomméet för Högskolan i Borås är fortsatt starkt; 4,0 på en femgradig 
skala. Det talas mycket om ”varumärke” i den offentliga debatt som på-
går och Högskolan i Borås varumärke är fortsatt starkt. Studenterna trivs 
med att plugga i Borås. De viktigaste aspekterna för att studera är; av 
intresse, höja kompetensen samt att få ett arbete. 

SSttuuddeennttkkåårreenn  vviidd  HHööggsskkoollaann  ii   BBoorrååss  

Knappt tio procent av alumnerna anger att de varit aktiva i studentkårs-
arbete under sin studietid. Tidigare utförda studier visar på liknande 
resultat (Lebedinski, 2008; Sigrén, 2011). Informationen vid kursstart är 
tydlig och relevant. En stor andel av studenterna anger att information 
getts i god tid, såväl före som vid kårregistrering. I och med att obligato-
riet avskaffades bör studentkåren hitta nya vägar att ”locka” in studenter i 
kårens viktiga arbete. Att påverka något gör man tillsammans och styrkan 
är bl.a. en stark studentkår.  

EExxaammeenn  

Ungefär 78 procent av alumnerna anger att examen är uttagen vid Hög-
skolan i Borås. Ytterligare en mindre andel (5 procent) anger examen vid 
annat lärosäte. Det är framförallt under det tredje och fjärde året som 
examen tas ut. Kandidatexamen är mest förekommande tätt följt av ma-
gisterexamen. 
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AAnnkknnyyttnniinngg  tt ii ll ll   kkoommmmaannddee  yyrrkkeesspprraakktt iikk  

Studenters anknytning till den kommande yrkespraktiken varierar stort 
mellan institutioner och utbildningsprogram. Två av högskolans insti-
tutioner visar på en mycket god anknytning till den kommande yrkes-
praktiken, nämligen institutionen för pedagogik och institutionen för 
vårdvetenskap. Ett resultat som kan utläsas är att den institution som 
levererar flest magisterexamen har låga värden för anknytning mot kom-
mande yrkespraktik. 

FFöörrmmååggoorr,,   ffäärrddiigghheetteerr  oocchh  kkoommppeetteennsseerr  

Frågeställningar angående förmågor, färdigheter och kompetenser som 
följs upp i rapporten är utformade bl.a. utifrån det som anges i Högsko-
lelagens första kapitel, 8 & 9 § (SFS 1996:1392). Studenternas upplevda 
behov av dessa krav i sin yrkespraxis mäts mot det faktiska resultatet av 
hur utbildning genererat dessa.  

Dimensioner/index som mäts genom explorativ faktoranalys: 

ü generiska förmågor 

ü presentationsfärdigheter 

ü IT-kompetens 

ü språklig kompetens/internationalisering 

ü sociokulturell kompetens 

ü projektledarkompetens 

ü administrativ kompetens 

AArrbbeettss ll iivveettss   kkrraavv  ppåå  ffäärrddiigghheetteerr   

Tidigare alumnstudier visar att arbetsuppgifterna något eller ett par år 
efter examen främst kräver förmågor som ”att självständigt kunna lösa 
problem, tillämpa kritiskt tänkande, argumentera och övertyga, utföra 
muntliga- och skriftliga presentationer, använda datorn/IT som arbets-
verktyg, arbeta i team, inspirera och vara kreativ samt följa kunskapsut-
vecklingen inom arbetsområdet” (Lundmark, 2002, 2006; Nelsson, 
2006). 
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I föreliggande studie varierar diskrepansen mellan utexaminerade från 
olika institutioner och utbildningar. De s.k. generiska förmågorna som 
då kan knytas direkt mot examensmål omfattar problemlösning, kritiskt 
tänkande, kritiskt förhållningssätt, analysera, och argumentation. Det 
finns diskrepanser mellan institutioner men samtidigt befinner sig di-
mensionen på en hög nivå och har även blivit bättre, sett till 2007-års 
studie. 

De fem högst rankade områdena, för arbetslivets krav, i 2011-års studie 
är de variabler som rankades högst i 2007-års studie. Dessa variabler  
mäter generiska förmågor samt IT-kompetens.  

Den språkliga kompetensen har fortsatt låga värden som då avser alum-
ners uppfattning av att kompetensen behövs i arbetslivet. Textilhögsko-
lan sticker ut något från övriga institutioner genom att alumnerna uppger 
ett högt värde för att kompetensen. 

UUttbbii llddnniinnggeennss  ffäärrddiigghheettssttrräänniinngg  

Diskrepanser framträder mellan institutioner när det gäller bedömningen 
av måluppfyllelse av högskolelagens övergripande mål (generiska för-
mågor). Det har dock blivit betydligt bättre än vid 2007-års studie. Kon-
stateras kan att de flesta variabler som mäter färdigheter på en institut-
ionsövergripande nivå befinner sig över medelvärdet (3,0) på en 5-gradig 
intervallskala.  

En majoritet anser att utbildningen och dess innehåll varit relevant för 
det nuvarande arbetet. De utexaminerade studenterna har angivit höga 
värden i avseenden på måluppfyllelsen för generiska förmågor (självstän-
digt lösa problem, tillämpa kritiskt tänkande, analysera problem samt 
inta ett kritiskt förhållningssätt). Högskoleverkets studentspegel för 2007 
verifierar HBs resultatet. Medelvärdet för analytiska färdigheter har ökat 
från 2002 till 2007 för Högskolan i Borås (Högskoleverket, 2007). 

Fyra av de högst rankade områdena, för vad utbildningen genererar, i 
2011-års studie är de variabler som rankades högst i 2007-års studie. De 
två högst rankade item är IT för informationssökning samt att arbeta i 
team. 

Minst tillfredsställelse tycks gälla för färdighetsträningen i att kommuni-
cera på engelska eller annat utländskt språk och utnyttja historisk med-
vetenhet. 
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Mest tillfredsställande fungerar träningen i färdigheter som i någon  
mening också är forskningsförberedande, dvs. i att självständigt lösa pro-
blem, skriftliga presentationer, utföra muntliga presentationer och kri-
tiskt tänkande. En slutsats som kan dras är att utbildningarnas färdig-
hetsträning i allmänhet har förbättrats under 2000-talet, framförallt inom 
dator- och IT-området. Det som framgår i föreliggande studie är att ar-
betslivet efterfrågar än mer färdighetsträning i stort sett inom samtliga 
dimensioner; exkluderat presentationsfärdigheter. 
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1. Inledning 

Högskolan i Borås har i olika omgångar genomfört alumnundersök-
ningar, såväl övergripande som institutionsspecifikt, för att kartlägga 
studenter som tagit ut examen se., 
t.ex. (Elingfors, 2001; Holmqvist, 
2004; Högskolan i Borås, 1999; 
Sigrén, 2007). I årsredovisningen 
för Högskolan i Borås (2010b) 
anges att såväl en alumnundersök-
ning som en studentbarometer 
årligen skall genomföras på lärosä-
tet.  

Primärt belyser alumnundersök-
ningar hur väl studenter klarar av inträdet till arbetslivet. Sekundärt kan 
alumnundersökningar även utnyttjas för att ge återkoppling vad gäller 
utbildningars innehåll, upplägg och relevans i ett samtida samhälls-
perspektiv. En annan viktig aspekt är att alumnaktiviteter bygger upp en 
relation till tidigare studenter. Samtliga nämnda aspekter utgör viktiga 
faktorer för högskolans strategiska utveckling som ett professionslärosäte 
(Högskolan i Borås, 2005, 2010a). Föreliggande rapport redovisar en 
webbaserad enkätundersökning. Rapporten innehåller i hög utsträckning 
kvantitativa redovisningsformer av ett stort antal frågeställningar. Resul-
taten i föreliggande studie jämförs mot 2007-års alumnundersökning 
som avsåg 2001-års programstudenter vid Högskolan i Borås (Sigrén, 
2007).  

Dimensioner som mäts genom EFA1 

ü generiska förmågor 

ü presentationsfärdigheter 

ü IT-kompetens 

ü språklig kompetens/internationalisering 
                                                             
1 EFA – Exploratory Factor Analysis. 

 Foto: Ann-Christine Andréasson 
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ü sociokulturell kompetens 

ü projekledarkompetens 

ü administrativ kompetens 

Övriga områden som mäts genom deskriptiv statistisk analys 

ü anställningsbarhet 
ü examen 
ü kontakt med kommande yrkespraktik 
ü bostadsort före, under och efter studierna 

BBaakkggrruunndd  

En kvalitetsaspekt inom den högre utbildningen är bl.a. att den utvecklar 
förmågor och färdigheter hos studenter som leder till att de kan etablera 
sig på arbetsmarknaden och tillföra ”arbetslivet” ny kompetens. Högsko-
lan i Borås anger som mål i den strategiska planen för 2010-2013 
(Högskolan i Borås, 2010a) att högskolan skall tillhandahålla utbild-
ningar av hög kvalitet, etablera och konsolidera flervetenskapliga forsk-
ningsprogram, vara en drivande part i det regionala innovationssystemet 
samt på regionalt, nationellt och internationellt plan delta i strategiska 
allianser. Strategin för att genomföra detta är bl.a. samverkan med det 
omgivande samhället och naturligtvis andra högskolor och utbildnings-
institutioner samt naturligtvis tillhandahålla grundutbildning i toppklass. 

I dagens organisationer är kunskapshantering av största intresse. Det är 
inte bara tillgången på kunskap som är avgörande, utan minst lika viktigt 
är förmågan att ta in och tillämpa kunskapen i företagen (Nonaka & 
Takeuchi, 1995; Wikström & FA-rådet, 1994). Det handlar inte enbart 
om ett förvaltningskunnande, att t.ex. kunna utföra en viss handling, 
utan också om färdigheter i form av vetande om förändringar i omvärl-
den samt förmåga att omsätta denna kunskap till att utveckla företag och 
organisationer. 

Enligt Ellström (Ellström, 2001) är en bärande del i de organisatoriska 
idealen om lärande organisationer och uthålliga arbetssystem, att det ska 
ske en integration mellan arbete och lärande. Ett effektivt arbete innebär 
inte enbart att producera varor och tjänster som uppfyller vissa krav på 
kvantitet och kvalitet. Det innebär också ett lärande och utveckling av 
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kunskap, kompetens och andra mänskliga resurser (personella, sociala 
och emotionella) som gynnar individers och verksamheters utveckling.  

Den ökade globala konkurrensen och den snabba tekniska utvecklingen 
medför att företagen får allt svårare att själva ta till sig och utveckla den 
kunskap och kompetens som behövs för att vara konkurrenskraftiga 
(Bolisani & Scarso, 1999). Särskilt svårt är det för små och medelstora 
företag (SMF) som ofta saknar kontakt med externa kunskapskällor som 
t.ex. högskolor och universitet a.a. Inom det sist nämnda är det av högsta 
vikt att studenter ges möjlighet, att under sin utbildningstid, skapa en 
eller flera kontakter med företag. Därigenom når högskolans studenter ut 
till dessa mindre företag och får möjlighet till att skapa sociala kontakt-
nätverk. Högskolans koncept ”STARK dagen”2 är exempel på hur hög-
skolan knyter kontakter utåt och samtidigt ger aktörer en möjlighet till 
en ”ingång” in i den akademiska världen. 

SSyyffttee  

Syftet med föreliggande alumnundersökning är att3 

ü om och när alumnen fick anställning inom sin yrkespraktik (som 
utbildningen syftade till) 

ü om och när alumnen fick en anställning 
ü undersöka om de alumner som avslutat en programutbildning 

från Högskolan i Borås är väl förberedda och har haft möjlig- 
het att under studietiden tillgodogöra sig de förmågor, kun-
skaper och färdigheter som anses behövas i kommande yrkes-
praxis 

ü definiera dimensioner som kan knytas mot examensmål 

Ytterligare frågeställningar som berörs är: 

ü kontakten med den kommande yrkespraktiken under studie- 
tiden 

                                                             
2  STARK dagen är en årligt återkommande arbetsmarknadsdag på Högskolan i Borås. 

http://starkdagen.se/ 
3  Uppdragsbeskrivningen, bilaga ett. 
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ü om alumnen tagit ut en examen och varför inte i förekommande 
fall 

ü alumners bostadsort före, under och efter studierna 

UUpppplläägggg  fföörr  uunnddeerrssöökknniinnggeenn  

Undersökningen omfattar samtliga studenter som påbörjade en pro-
gramutbildning under HT 2005 vid Högskolan i Borås, såväl distans- 
som campusstudier. Med programutbildning avses också specifika ma-
gisterprogram. Den webbaserade enkäten har gått ut till 1 652 alumner. 
Det första utskicket, i form av ett vykort samt epost, daterades till mitten 
av augusti 2011. Tre påminnelser är utförda. Det studentadministrativa 
registret Ladok har används. Ett vykort har sänts till alumnerna med 
information om undersökningen. På detta vykort fanns en webbadress 
till enkäten. Varje vykort har haft ett individuellt ID-nummer för att 
underlätta utskick av påminnelser. 

När enkäten stängdes, den 26 september 2011, raderades dessa  
ID-nummer och enkätsvaren behandlades konfidentiellt i enlighet med 
Vetenskapsrådets etiska regler. Enkäten är framtagen vid Centrum för 
lärande och undervisning (CLU) vid Högskolan i Borås. Enkäten är kon-
struerad, till viss del, utifrån den typ av enkätfrågor som är framtagna av 
utvärderingsenheterna vid Lund och Uppsala universitet (Lundmark, 
2002, 2005, 2006; Nelsson, 2006).  

Det specifika med konstruktionen av frågeställningar i denna typ av  
enkätmodell är att det ges en möjlighet till att kunna utföra jämförande 
studier såväl generellt som mellan institutioner. Fokus ligger på [a] stu-
denternas anställningsbarhet. [b] förmågor och färdigheter som studenter 
upplever behövas i sin yrkespraktik och de förmågor och färdigheter de 
ansett sig tränats i under sin utbildning. Ett annat synsätt kan vara att 
”mäta” om lärosätets utbildnings- och kursplaner bibringar dessa färdig-
heter till studenterna? 

Enkäten har konstruerats i SPSS Inter Viewer (en specifik programvara 
för webbaserade enkätundersökningar). Denna programvara ger möjlig-
het till att ”styra”, genom s.k. routing condition, respondenten till rätt 
spår i förhållande till vilken institution respondenten varit inskriven vid. 
Institutionsspecifika frågeställningar kan då ges, i en och samma webb-
enkät.  
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Respektive institution har funnits med när de institutionsspecifika fråge-
ställningarna konstruerats. Totalt är ett 40-tal program representerade.  

BBoorrttffaall llssaannaallyyss  

Svarsfrekvensen är cirka 30 procent och något lägre i jämförelse mot 
2007-års studie (33 procent). Totalt sändes enkäten ut till 1 652 alumner 
via e-post och vykortsutskick. 132 vykort har inte nått rätt adressat samt 
66 e-postadresser har replikerats. Det kända bortfallet är 198.  
Tabell	  1.1 Registrerade	  programstudenter	  HT	  2005.	  Andel	  i	  antal	  och	  	  

procent.	  N	  =	  1	  652.	  

Institution	   Kvinnor	   %	   Män	   %	  
BHS	   136	   71	   55	   29	  
HIT	   165	   48	   181	   52	  
IH	   120	   30	   273	   70	  
PED	   246	   80	   60	   20	  
THS	   144	   93	   11	   7	  
VHB	   190	   73	   71	   27	  
Totalt	   1001	   61	   651	   39	  

Det finns ytterligare en ”felkälla” att ta hänsyn till som innebär att ge-
nomströmningen är lägre än antalet registrerade studenter. För 2004/05 
låg den genomsnittliga genomströmningen på cirka 85 procent för pro-
gramstudenter (Högskolan i Borås, 2010b:18; Högskoleverket, 
2011b:28). 2008/09 hade snittet sjunkit till drygt 80 procent. Justeras 
procentsatsen ner till tio procent innebär det att knappt 1 490 alumner 
har avslutat sin utbildning av de 1 652 registrerade studenter. Justerat för 
det kända bortfallet med ”ej rätt adress” och ”e-postreturer” så återstår 
drygt 1 280 alumner. 
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Totalt har 356 alumner besvarat hela enkäten (27,6 procent). Utöver 
dessa 356 är det möjligt att analysera ytterligare 39 svar (3,1 procent) 
från alumner som påbörjat enkäten men avslutat den i förtid.  
Tabell	  1.2 Svarsfrekvens	  per	  institution.	  Andel	  i	  antal	  och	  procent.	  	  

N	  =	  395.	  

Institution	   Kvinnor	   %	   Män	   %	  
BHS	   59	   78	   17	   22	  
HIT	   34	   59	   24	   41	  
IH	   19	   36	   34	   64	  
PED	   58	   87	   9	   13	  
THS	   60	   98	   1	   2	  
VHB	   51	   64	   29	   36	  
Totalt	   281	   71	   114	   29	  

Svarsfrekvenser på webbaserade enkäter tenderar att vara betydligt lägre 
än mer traditionella ”pappersbaserade”. De webbaserade har dock den 
fördelen att de är snabba och kostnadseffektiva i avseende på distribution 
t.ex. (Andrews, Nonnecke, & Preece, 2003). Det finns egentligen ingen 
generellt accepterad svarsfrekvens på webbenkäter. Vad som däremot kan 
konstateras är att svarsfrekvenser lägre än 20 procent inte är ett ovanligt 
fenomen (Witmer, Colman, & Katzman, 1999).  

Statistiska centralbyrån angav vid förfrågan att det är svårt att ge ett gene-
rellt svar angående svarsfrekvenser (i procent) vid webbaserade undersök-
ningar. SCB anger att det beror mycket på målgrupp, hur designen av 
enkäten ser ut och tidsaspekten (som enkäten ligger ute).  

AAnnaallyyssmmeettoodd    

De frågeställningar som har en intervallskala analyseras med hjälp av 
deskriptiv statistisk analys och redovisas i antal och/eller procentsatser. 
Procent redovisas som valid procentsats om inget annat anges. Vid den 
statistiska bearbetningen ges svarsalternativen ett värde från 1 (negativt) 
till 5 (positivt).4  

Vid frågebatterier (två övergripande med 29 item vardera), där en inter-
vallskala ligger som grund för mätningen, används explorativ faktoranalys 
                                                             
4  Femgradig intervallskala: mycket stor (5); ganska stor (4); måttlig (3); svag (2);  

obefintlig (1). 
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som metod (EFA)5. En faktoranalys är ett sätt att kombinera variabler 
och samtidigt reducera antalet variabler för att synliggöra bakomliggande 
förhållanden. Teorin bakom faktoranalys är väl beprövad t.ex. genom C. 
Spearman, (Spearman, 1904) och L. L. Thurstone (Thurstone, 1933), 
klassiska studier i början av 1900-talet. Thurstone utvecklade en teori om 
att gruppfaktorer på ett säkrare sätt kunde mäta underliggande fenomen 
till skillnad från Spearman´s teori där en enskild faktor påstods kunna 
mäta en enskild dimension.  

De krav, som ställs, för att kunna genomföra explorativ faktoranalys är 
uppfyllda. Att EFA används som metod har sitt ursprung i att ”vi” tror 
att de gemensamma frågebatterierna fångar upp de dimensioner som 
syftet efterfrågar. När sedan indexering sker fås ett säkrare resultat där 
jämförelser kan utföras mellan de krav arbetslivet ställer och vad utbild-
ningen genererar i form av förmågor, färdigheter, kompetenser och kun-
skaper. 

IInnddeexxeerr iinngg 

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 så bör den 
även på ett teoretiskt plan vara representativ för det latenta fenomen som 
faktorn är tänkt att representera. Barmark (Barmark, 2009:101) diskute-
rar fördelar och nackdelar för dessa båda metoder:  

Den höga faktorladdningen innebär att variabeln är den som empiriskt ligger 
närmast faktorn och den borgar också för att residualen (mätfelet och den unika 
spridningen hos denna variabel i relation till den latenta) är relativt liten (a.a. s. 
100). Orsaken till detta är att faktorerna är baserade på en faktorlösning som är 
unik för varje material och inte kommer att bli exakt likadant i en upprepad 
mätning av samma variabler. (a.a. s.101) 

                                                             
5 Explorativ faktoranalys används endast vid redovisning av “högskolan totalt”. Vad 

gäller redovisningen på institutionsnivå är inte grundkraven uppfyllda för att ge-
nomförs EFA. Populationerna är för låga, se t.ex. (Barmark, 2009). 
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PPoossii tt iivv  ooppiinniioonn 

Begreppet positiv opinion, som används innebär att resultaten blir jäm-
förbara såväl bakåt i tiden som här och nu. Kriteriet som sätts är ett värde 
som ligger något över det aritmetiska medelvärdet på den intervallskala 
som ligger till grund för mätningen. Exakt vad värdet ”sätts till” är en 
bedömningsfråga om hur sträng forskaren vill vara i bedömningen om 
vad som räknas som positiv opinion. Vad som redovisas är hur en viss 
grupp av respondenters indexerade svarsträffar ligger på intervallskalan. 

Ett alternativ till ovan nämnda redovisningsmetod är att använda sig av 
en normerad skala med ”skalans” medelvärde som utgångspunkt  
samt konfidensintervall, dock är en sådan modell något mer svårtolkad. 

Referenslitteratur för den statiska bearbetningen är bl.a. (Bryman & 
Cramer, 2011; Djurfeldt & Barmark, 2009; Djurfeldt, Larsson, & 
Stjärnhagen, 2003; Loehlin, 2004; Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 
1991; Vejde, 2011). 

DDiissppoossiitt iioonn  aavv  rreessuullttaatt  

Rapporten inleds med en sammanfattning. Kapitel ett redovisar bak-
grundsvariabler. Kapitel två redovisar resultat för den totala populat-
ionen. Kapitel tre innehåller en statistisk redovisning för respektive in-
stitution. Avslutande kommentarer redovisas i kapitel fyra. Bilaga ett 
innehåller uppdragsbeskrivningen; bilaga två visar på en matris över fak-
toranalysen; bilaga tre redovisar en programtablå.  
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2. Resultat för högskolan – totalt 

IInnlleeddnniinngg  

Högskoleverket årsredovisning för antagning i grundutbildningen under 
2010 visar att kvinnliga studenter är i majoritet (63 procent) vid HBs 
utbildningar (Högskoleverket, 2011b:97). En förklaring till denna för-
delning är att HB har utbildningar som traditionellt attraherar kvinnliga 
studenter. Fördelning i denna föreliggande studie visar på 61 procent 
kvinnliga programstudenter. 

Drygt två tredjedelar av studen-
terna är under 34 år. Äldre stu-
denter finns företrädesvis på in-
stitutionen för vårdvetenskap och i 
viss mån även den pedagogiska 
institutionen.      
Tabell	  2.1 Åldersfördelning	  per	  	  

institution6.	  	  
Andel	  i	  procent.	  N	  =	  395.	  

Ålder	   BHS	   HIT	   IH	   PED	   THS	   VHB	   Totalt	  
under	  34	  år	   14,7	   10,9	   10,9	   11,4	   14,5	   8,1	   70,5	  
35-‐44	  år	   2,3	   1,5	   1,5	   3,6	   0,8	   8,6	   18,3	  
över	  45	  år	   2,0	   2,3	   1,0	   2,0	   0,2	   3,6	   11,2	  

BBoossttaaddssoorrtt   

Studenters bostadssituation före, under och efter studietiden redovisas på 
så sätt att empirin justeras för de studenter som avbrutit studierna.  
46 studenter (12 procent) svarar inte på denna frågeställning. Det som 
kan utläsas är att studenterna är relativt trogna den bostadsort de hade 
innan studierna påbörjades. Det sker en ökning av studenter som stannar 

                                                             
6  BHS Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap 

HIT  Institutionen Handels- och IT-högskolan  
IH  Institutionen Ingenjörshögskolan  
PED  Institutionen för pedagogik 
THS  Institutionen Textilhögskolan 
VHB  Institutionen för vårdvetenskap 

Foto: Patrik Karlsson 
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kvar i Borås- (+2 procent) och en minskning för Göteborgsområdet  
(-1 procent) efter avslutade studier. En jämförelse mot 2007-års studie är 
svårt att utföra eftersom svarsalternativen skiljer sig åt mellan studierna. 

Under studietiden sker en markant ökning av studenterna som flyttar till 
Borås. 
Tabell	  2.2 Studenters	  bostadsort;	  före,	  under	  och	  efter	  studierna.	  	  

Andel	  i	  procent.	  N	  =	  349.	  

Bostadsort	   Före	   Under	   Efter	  
Borås	  med	  omnejd	   31	   59	   33	  
Göteborgsområdet	   25	   25	   24	  
Övriga	  Västra	  Götaland	   15	   10	   10	  
Övriga	  Sverige	   27	   7	   28	  
Utlandet	   2	   0	   5	  

HHööggsskkoollaannss  rreeggiioonnaallaa  bbeettyyddeellssee   oocchh  rreennoommmméé..   

Resultaten visar att Högskolan i Borås har en stor regional betydelse.  
80 procent har Högskolan i Borås som förstahandsval. På frågan om stu-
denten studerat tidigare på högskola svarar 53 procent ja. Renomméet 
för Högskolan i Borås är fortsatt starkt; 4,0 på en femgradig skala som då 
är något högre än vid 2007-års studie (3,9). 
Tabell	  2.3 Lärosäte	  som	  var	  studentens	  förstahandsval.	  2005	  respektive	  2001-‐års	  

studentgrupp.	  Andel	  i	  procent.	  Rangordnat	  för	  2005.	  

Lärosäte	   2005	   2001	   Förändring	  
Högskolan	  i	  Borås	   80,8	   80,2	   	  +0,6	  
Göteborgs	  universitet	   8,0	   12,2	   	  -‐4,2	  
Annan	   4,8	   4,8	   0,0	  
Chalmers	   3,8	   2,0	   	  +1,8	  
Högskolan	  i	  Jönköping	   1,4	   1,0	   	  +0,4	  
Högskolan	  i	  Halmstad	   1,1	   0,5	   	  +0,6	  
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AAssppeekktteerr   ––  ppååvveerrkkaann  fföörr   ssttuuddiieerr   

Inga stora diskrepanser framträder mellan 2005 och 2001-års student-
grupp. Aspekten av intresse ökar något medan kompetenshöjning minskar. 
Tabell	  2.4 Vilken	  var	  den	  viktigaste	  aspekten,	  när	  du	  gjorde	  ditt	  val	  av	  	  

utbildning?	  2005	  respektive	  2001-‐års	  studentgrupp.	  	  
Andel	  i	  procent.	  Rangordnat	  för	  2005.	  

Aspekt	   2005	   2001	   Förändring	  
av	  intresse	   61,9	   57,2	   	  +4.7	  
för	  att	  höja	  min	  kompetens	   27,4	   29,5	   	  -‐2.1	  
att	  utbildningen	  fanns	  nära	  min	  hemort	   5,1	   6,9	   	  -‐1.8	  
annan	   3,3	   2,9	   	  +0.4	  
påverkan	  från	  familj	   2,0	   2,7	   	  -‐0.7	  
påverkan	  från	  lärare,	  studie-‐	  och	  yrkesvägledare	   0,3	   0,8	   	  -‐0.5	  

 

SSttuuddeennttkkåårreenn  vviidd  HHööggsskkoollaann  ii   BBoorrååss   

Knappt tio procent av alumnerna anger att de varit aktiva i studentkårs-
arbete under sin studietid. Även tidigare studier som utförts visar på ett 
liknande resultat (Lebedinski, 2008; Sigrén, 2011). Informationen till 
studenterna när utbildningen påbörjades är dock god. 
Tabell	  2.5 Hur	  uppfattade	  du	  informationen	  från	  studentkåren	  när	  du	  	  

påbörjade	  utbildningen?	  2005	  respektive	  2001-‐års	  studentgrupp.	  	  
Andel	  i	  procent.	  N	  =	  394.	  

Item	   2005	   2001	   Förändring	  
som	  obefintlig	   4,1	   1,6	   	  +2,5	  
som	  svag	   10,2	   10,6	   	  -‐0,4	  
som	  måttlig	   35,8	   32,4	   	  +3,4	  
som	  ganska	  god	   39,8	   43,9	   	  -‐4,1	  
som	  mycket	  god	   10,2	   11,5	   	  -‐1,3	  

Studentbarometern vid Högskolan i Borås 2010 (Sigrén, 2010) visar att 
36 procent anger att information getts vid kursstart. Det var en flervals-
fråga och en reflektion är att studentkåren är relativt offensiva såväl före 
som när studenterna anländer till lärosätet.  
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Tabell	  2.6 Tabellen	  härstammar	  från	  2010-‐års	  studentbarometer	  	  
vid	  Högskolan	  i	  Borås.	  Andel	  i	  procent.	  (Sigrén,	  2010:42)	  

Item	   Ja	   Nej	  
genom	  affischering	  på	  institutionen	   58,3	   41,7	  
genom	  utskick	  innan	  kursstart	   56,6	   43,4	  
genom	  studentkårsrepresentanter	  vid	  kursstart	   36,0	   64,0	  
på	  annat	  sätt	   24,4	   75,6	  
vid	  studentkårsregistrering	   22,8	   77,2	  

EExxaammeenn  

EExxaammeenn  ––  lläärroossäättee  

Justeras resultatet med de studenter som anger att de avbrutit sina studier 
(n = 40) samt att fem studenter har gått ett s.k. tekniskt basår, akade-
miskt introduktionsår (1) eller yrkeshögskoleutbildning (3) återstår 341.  
Tabell	  2.7 Var	  studenten	  tog	  sin	  examen	  alternativt	  ej	  examen	  eller	  	  

avbröt	  studierna?	  2005	  respektive	  2001-‐års	  studentgrupp.	  	  
Andel	  i	  procent.	  Rangordnat.	  

Examen	   2005	   2001	   Förändring	  
Högskolan	  i	  Borås	   68,5	  	   59,4	  	   	  +9,1	  
inte	  tagit	  ut	  examen	   17,2	  	   20,9	  	   	  -‐3,7	  
avbröt	  studierna	   10,3	  	   15,5	  	   	  -‐5,2	  
annan	  högskola	   4,1	  	   4,4	  	   	  -‐0,3	  

Räknas uttag av examen på det antal studenter som har haft en möjlighet 
till en examen (341) är det 83 procent som tagit ut en examen. Av dessa 
har 4,7 procent tagit ut sin examen vid ett annat lärosäte. Anledning till 
ej uttagen examen är oftast att det fattas en eller par kurser där själva 
examensarbetet är ett exempel på en sådan kurs: 

Har en kurs efter mig. 

Skrev aldrig färdigt uppsatsen. 

Behöver inte examen.  

Blev just klar med sista kursen. Ska ansöka. 

Det har aldrig efterfrågats, har sökt och fått jobb ändå. 
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EExxaammeennssggrraaddeerr   

Det är framförallt efter det tredje och fjärde året flest examen tas ut. 
Mönstret fanns även vid 2007-års studie (Sigrén, 2007:23). År två 
(2007) är det framförallt bibliotekshögskolan som genererar ”magistrar”.  
Institutionen står för drygt hälften av de magistrar som levereras. 

 
 

Figur	  2.1 Korstabulering	  av	  frågorna:	  Vilken	  är	  den	  högsta	  examensgrad	  du	  	  
tagit	  på	  den	  utbildning	  som	  enkäten	  avser?	  Samt	  vilket	  år	  tog	  du	  	  
din	  examen?	  Andel	  i	  antal.	  N	  =	  283.	  
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AAnnssttääll llnniinnggssbbaarrhheett  

AAnnssttääll llnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Två år efter avslutade studier har 92 procent av studenterna från Hög-
skolan i Borås (HB) ett arbete. Det är en ökning från 2001-års student-
grupp (89 procent). 
Tabell	  2.8 När	  studenten	  fick	  en	  anställning	  efter	  avslutade	  studier.	  	  

2005	  respektive	  2001-‐års	  studentgrupp.	  Andel	  i	  procent. 

Arbete	   2005	   2001	   Förändring	  
var	  egen	  företagare	   0,9	   1,5	   	  -‐0,6	  
hade	  redan	  arbete	   36,0	   26,5	   	  +9,5	  
inom	  ett	  halvår	   38,6	   48,6	   	  -‐10,0	  
inom	  ett	  år	   7,2	   7,4	   	  -‐0,2	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   4,0	   4,0	   0,0	  
efter	  två	  år	   4,9	   0,9	   	  +4,0	  
är	  arbetssökande	   5,5	   5,1	   	  +0,4	  
gör	  annat	   2,9	   6,0	   	  -‐3,1	  

 

För riket totalt anger Högskoleverket (HSV) en etableringsgrad, på ar-
betsmarknaden, för examinerade studenter (2007/08) på 78,2 procent 
(Högskoleverket, 2011a:16).  

Faktisk andel etablerade, för HB, enligt HSVs mätning är för examine-
rade studenter (mätår 2007) är 75,5 procent och för 2008; 78,4 procent, 
(a.a. s. 47).  

Jämförelsetalet, som HSV använder sig av, visar ett HB ligger rätt i ut-
bildningsutbudet. Måttet definierar hur väl den faktiska etableringsgra-
den harmoniserar mot en förväntad etableringsgrad. För 2007 är måttet, 
för HB, 0,98 och för 2008; 0,99 (Högskoleverket, 2011a:47). HSV 
anger att måttet bör ligga mellan 0,95 – 1,05. Ett högre värde en 1,0 
innebär att lärosäten utbildar ”för många” inom specifika utbildningsom-
råden. Måttet utvecklas inte mer i denna rapport utan läsaren hänvisas 
till HSVs rapport (Högskoleverket, 2011a). 

HBs egen alumnundersökning (2011) visar dock på ett betydligt högre 
värde för etableringsgraden. Det kan bero på att HBs mätning även in-
kluderar alumner som ej tagit ut sin examen. Ses det enbart till exami-
nerade studenter vid HB är etableringsgraden, som då beräknas enligt 
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HSVs beräkningsmodell (Högskoleverket, 2011a), 87,9 procent, Exklu-
derade studenter är då de som anger att etableringen skett först efter två 
år samt de som angett “egen företagare”. HSV sätter gränsen, i sin studie, 
för etablering inom 18 månader efter examen.  

Etableringsgraden för de studenter, vid HB, som inte tagit ut en examen, 
av någon anledning, är 77,3 procent, då med samma beräkningsgrund 
som ovan. Etableringsgraden har sjunkit något jämfört mot 2001-års stu-
dentgrupp (2007-års studie). HBs alumnundersökning visar att kvinnor 
etablerar sig, på arbetsmarknaden, i högre grad är männen – inom 18 
månader efter examen. HSVs undersökning (Högskoleverket, 2011a) 
anger att männens etableringsgrad är högre; generellt sett. 
Tabell	  2.9 Etableringsgrad	  för	  studenter	  med	  examen.	  Tabellen	  avser	  året	  som	  

mätningarna	  utfördes.	  Andel	  i	  procent.	  	  

Etablering	  inom	  18	  månader	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Uppföljningsår	   Förändring	  

Högskolan	  i	  Borås	   2011	   2007	   	  
kvinnor	   92,6	   88,6	   	  +4,0	  

män	   88,1	   84,0	   +4,1	  

	   	   	   	  Nationellt	  (HSV)	   2011	   2007	   	  
kvinnor	   76,2	   76,8	   	  -‐0,6	  

män	   80,6	   81,3	   	  -‐0,7	  

HBs urval skiljer sig ifrån Högskolverket. HSV mäter vid “faktiskt ex-
aminerade studenter” ett visst år och som har etablerat sig på arbets-
marknaden 18 månader efter examen. HBs urval är registrerade studen-
ter, ett specifikt år. Tabell 2.9 är således inte en exakt redovisning men 
dock så nära som det är möjligt att komma se., t.ex. (Högskoleverket, 
2011a:16). 

Högskolan i Borås har inte tidigare utfört alumnuppföljningar, varje år, 
därav blir en mer exakt jämförelse mot t.ex. Högskoleverkets undersök-
ningar något problematisk att utföra. Framöver kommer dock Högskolan 
i Borås att utföra årliga återkommande uppföljningar, som då ligger mer i 
fas mot Högskoleverkets undersökningar. Tendensen är dock att etable-
ringsgraden ökat något mellan 2007 och 2011-års mätning (vid Hög-
skolan i Borås egna mätningar).  
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AArrbbeettaarr   iinnoomm  yyrrkkeessoommrrååddeett   

Hur stor del av den tid som du arbetat har varit inom området du utbil-
dats för?  

Av dem som anger att de arbetat mer än 50 procent av en heltid anger 86 
procent att de arbetar inom det yrkesområde de utbildats för. 
Tabell	  2.10 Arbete	  inom	  yrkesområdet.	  2005	  respektive	  2001-‐års	  studentgrupp.	  

Andel	  i	  procent.	  

Inom	  utb.området	   2005	   2001	   Förändring	  
hela	  tiden	   74,8	   65,7	   	  +9,1	  
mer	  än	  halva	  tiden	   10,8	   12,5	   	  -‐1,7	  
mindre	  än	  halva	  tiden	   5,9	   10,2	   	  -‐4,3	  
inte	  alls	   8,5	   11,7	   	  -‐3,2	  

AArrbbeettee  uunnddeerr   uuttbbii llddnniinnggsstt iiddeenn  

En stor andel av studenterna har arbetat under sin utbildningstid. Det 
har skett en ökning mellan 2005 och 2001-års studentgrupp. Högskole-
verkets senaste Studentpegel (2007) anger att hälften av studenterna 
arbetar under en typisk sjudagarsvecka. Av dessa arbetar drygt hälften 
mer än 10 timmar per vecka (Högskoleverket, 2007).  
Tabell	  2.11 Arbetade	  du	  under	  din	  utbildning?	  2005	  respektive	  	  

2001-‐års	  studentgrupp.	  Andel	  i	  procent.	  

	  
2005	   2001	   Förändring	  

ja,	  mindre	  än	  25	  %	   36,2	   43,5	   	  -‐7,3	  
ja,	  mellan	  25-‐50	  %	   25,9	   15,7	   	  +10,2	  
ja,	  över	  50	  %	  	   7,2	   6,6	   	  +0,6	  
nej	   26,1	   34,2	   	  -‐8,1	  

Tabell	  2.12 Arbetar	  du	  inom	  det	  området	  du	  utbildade	  dig	  för?	  2005	  	  
respektive	  2001-‐års	  studentgrupp.	  Andel	  i	  procent.	  

	  
2005	   2001	   Förändring	  

ja	   49,8	   65,8	   	  -‐16,0	  
nej	   50,2	   34,2	   	  +16,0	  
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AAnnkknnyyttnniinngg  tt ii ll ll   kkoommmmaannddee  yyrrkkeesspprraakkttiikk  

Studenters anknytning till den kommande yrkespraktiken varierar stort 
mellan institutioner. Två av högskolans institutioner visar på en mycket 
god anknytning till den kommande yrkespraktiken. 

 

Figur	  2.2 Har	  du	  utfört	  relevanta	  studier/praktik	  på	  en	  arbetsplats	  under	  	  
utbildningen?	  5-‐gradig	  intervallskala	  varav	  tre	  nivåer	  redovisas.	  	  
Andel	  i	  procent.	  

AAnnssttääll llnniinnggssffoorrmm  oocchh  rreeggiioonn  

En fråga berör anställningsform, anställningens omfattning (del eller 
heltid) och inom vilken region respondenten arbetar. Frågeställningarna 
var frivilliga att svara på och resulterade i en lägre svarsfrekvens. Popu-
lationen för lägre anställningsgrad än 75 procent är låga. 

 
Figur	  2.3 Anställningsform	  efter	  avslutad	  utbildning.	  75-‐100	  procents	  	  

anställningsgrad.	  Andel	  i	  procent.	  N	  =	  306	  
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Resultatet pekar på att en stor andel har heltidsarbete (90 procent).  
Jämfört med 2001-års studentgrupp (78 procent - heltid) är det en mar-
kant ökning av heltidsarbete. En något mindre andel alumner arbetar 
inom Västra Götalandsregionen jämfört mot 2001-års studentgrupp. 
Regionen övriga Sverige ökar något. En orsak kan vara att HBs distans-
utbildningar ökat i omfattning. Vid 2007-års studie var frågeställningen 
”flervals och i matrisform” och var svår att analysera.  

(Borås med omnejd (32 procent); Göteborgsområdet (21 procent) för 
2011-års studie). Dessa två alternativ fanns inte med vid 2007-års studie 
därav benämningen Västra Götalandsregionenen.  

Tabell	  2.13 Regioner	  som	  alumnerna	  med	  avslutad	  utbildning	  arbetar	  inom.	  	  
2005	  respektive	  2001-‐års	  studentgrupp.	  Andel	  i	  procent.	  

	  	   2005	   2001	   Förändring	  
Västra	  Götalandsregionen	   65,4	   67,7	   	  -‐2,3	  
Övriga	  Sverige	   30,4	   27,1	   	  +3,3	  
Utomlands	   4,2	   3,5	   	  +0,7	  

LLöönneenniivvåå  

Frågeställningar rörande lönenivåer kunde alumnen avstå från att be-
svara. Det som klart framgår är att alumner som tagit ut ett examensbevis 
har ett högre löneläge, framförallt i lönespannet 21 000 – 29 000.  

 

Figur	  2.4 Diagrammet	  anger	  nuvarande	  lönenivå	  med	  eller	  utan	  uttaget	  	  
examensbevis.	  Andel	  i	  procent,	  som	  då	  relateras	  till	  respektive	  	  
undergrupps	  antal.	  
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Jämfört med 2001-års studentgrupp har lönenivåerna förskjutits ett löne-
steg uppåt som innebär att ingångslönerna är högre och skall så vara sett 
över en fyraårsperiod. En slutsats är: avsluta utbildningen och ta ut ett 
examensbevis. 

Undergruppen avslutad utbildning med examensbevis; n = 252 (238 vid 
HB; 14 annat lärosäte) 

Undergruppen avslutad utbildning utan examensbevis; n = 54  

EExxpplloorraattiivv  ffaakkttoorraannaallyyss  ––  aarrbbeettssll iivveett  

Här redovisas resultat för de studenter som gått igenom en programut-
bildning med eller utan examensbevis från Högskolan i Borås alternativt 
att examen tagits ut vid annat lärosäte. 
Tabell	  2.14 Genererade	  faktorer	  på	  frågebatteriet.	  I	  vilken	  utsträckning	  	  

innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  	  
Reliabilitet,	  medelvärde	  och	  standardavvikelse.	  	  
Faktorernas	  item	  är	  rangordnade,	  5-‐gradig	  intervallskala.	  

	   	   	  Faktor	  1	  Cronbach's	  α;	  0,870	   M	   s	  
självständigt	  lösa	  problem	  	   4,63	   0,55	  
tillämpa	  kritiskt	  tänkande	  	   4,42	   0,75	  
analysera	  problem	  	   4,06	   0,99	  
inta	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  	   4,00	   1,04	  
argumentera	  och	  övertyga	  	   3,94	   0,99	  

M-‐index	   4,19	   0,68	  

	   	   	  Faktor	  2	  Cronbach's	  α;	  0,816	   M	   s	  
anlägga	  ett	  internationellt	  perspektiv	  	   3,15	   1,33	  
kommunicera	  på	  engelska,	  generellt	   3,04	   1,31	  
kommunicera	  på	  engelska	  inom	  den	  egna	  professionen	  	   2,85	   1,42	  
kommunicera	  på	  annat	  utländskt	  språk	  än	  engelska	  	   1,78	   1,10	  

M-‐index	   2,70	   1,03	  

	   	   	  Faktor	  3	  Cronbach's	  α;	  0,874	   M	   s	  
tolka	  olika	  sociala	  situationer	  	   3,90	   1,22	  
förstå	  olika	  kulturyttringar	  	   3,60	   1,31	  
upptäcka,	  analysera	  och	  förhålla	  sig	  till	  etiska	  aspekter	   3,65	   1,32	  

M-‐index	   3,72	   1,15	  
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Faktor	  4	  Cronbach's	  α;	  0,845	   M	   s	  
använda	  IT	  för	  dokumentation	  	   4,48	   0,88	  
använda	  IT	  för	  kommunikation	  	   4,35	   0,91	  
använda	  IT	  för	  informationssökning	  	   4,33	   0,93	  
använda	  IT	  för	  presentation	  	   3,70	   1,29	  

M-‐index	   4,21	   0,84	  

	   	   	  Faktor	  5	  Cronbach's	  α;	  0,856	   M	   s	  
utföra	  muntliga	  presentationer	  	   3,57	   1,22	  
utföra	  skriftliga	  presentationer	  	   3,30	   1,20	  
göra	  skriftliga	  presentationer	  	   3,03	   1,24	  

M-‐index	   3,30	   1,08	  

	   	   	  Faktor	  6	  Cronbach's	  α;	  0,780	   M	   s	  
arbeta	  i	  team	  	   4,57	   0,78	  
organisera	  och	  planera	  arbetssituationer	   4,31	   0,90	  
inspirera	  andra	  	   4,17	   0,98	  
utrymme	  för	  kreativitet	  	   4,03	   1,01	  
genomföra	  förändringar	  	   3,96	   0,98	  

M-‐index	   4,21	   0,68	  

	   	   	  Faktor	  7	  Cronbach's	  α;	  0,711	   M	   s	  
vara	  serviceinriktad	  	   4,27	   1,04	  
söka	  och	  värdera	  information	   4,14	   0,96	  
följa	  kunskapsutvecklingen	  inom	  arbetsområdet	  	   4,12	   0,97	  
tillämpa	  lagar	  och	  författningar	  	   3,50	   1,32	  

M-‐index	   4,01	   0,79	  

 

Faktoranalysen (EFA) genererar sju faktorer som fångar upp de eftersökta 
dimensionerna; förmågor, färdigheter och kompetenser, se bilaga två. 
Den förklarade variansen har ökat från knappt 52 procent (2007-års stu-
die) till drygt 59 procent (2011). Över lag uppvisas en god reliabilitet för 
faktorerna som tyder såväl på hög tillförlitlighet i mätningen som på en 
godtagbar validitet.  

Ett item lyfts ur ”utnyttja historisk medvetenhet” (m=2,92; s=1,22) som 
laddar svagt mot faktor fyra men passar inte särskilt bra in på faktorn. 
Även 2007-års undersökning visade på samma problem för detta item 
(Sigrén, 2010). En trolig orsak kan vara att frågeställningen är svår att 
förstå. 

Årets (2011) studie har fångat upp ytterligare två faktorer i jämförelse 
med 2007-års studie. Små justeringar utfördes efter 2007-års studie på 
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grund av att det fanns indikationer på problem med validiteten i fråge-
batterier, se., (Sigrén, 2007, 2010). Tanken med dessa justeringar var att 
faktoranalysen, vid framtida ”körningar”, skulle generera tydligare resul-
tat, som också så skett.  

DDiimmeennssiioonneerr// iinnddeexx  ssoomm  sskkaappaattss   uutt ii ffrråånn  EEFFAA  ––  aarrbbeettee  

F1 – generiska förmågor 

F2 – språklig kompetens/internationalisering 

F3 – sociokulturell kompetens 

F4 – IT-kompetens 

F5 – presentationsfärdigheter 

F6 – projektledarkompetens 

F7 – administrativ kompetens 

Faktor två sticker ut något från övriga faktorer genom något lägre medel-
värden men samtidigt visar faktorn på en god reliabilitet. 2007-års studie 
visade på ett likande resultat för just den språkliga kompetensen (Sigrén, 
2007, 2010). En slutsats som kan dras är att arbetslivet inte ställer allt för 
höga krav på denna kompetens.  

FFöörrmmååggoorr,,   ffäärrddiigghheetteerr   oocchh  kkoommppeetteennsseerr   ii   aarrbbeettss ll iivveett     

Figur 2.5 – 2.9 jämför indexen som är gemensamma för 2001-års och 
2005-års studentgrupp. Positiv opinion redovisas där kriteriet är ett  
medelvärde över 3,3 på en femgradig intervallskala. En positiv opinion 
innebär, i detta fall, hur svarsträffarna ligger på skalan, för respektive 
institution. Underlaget för figurerna härstammar från tabell 2.14 (2005-
års studentgrupp) samt 2007-års studie (2001-års studentgrupp). 

De s.k. generiska förmågorna kan knytas direkt mot examensmål. Item 
som ingår i dimensionen är problemlösning, kritiskt tänkande, kritiskt 
förhållningssätt, analysera, och argumentation.  
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Figur	  2.5 Positiv	  opinion	  för	  index	  generiska	  förmågor.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  

Språklig kompetens/internationalisering visar på vikten av att det eng-
elska alternativ annat språks betydelse i arbetslivet samt behovet av ett 
internationellt perspektiv. Resultatet pekar på att alumnernas upplevelse 
av den språkliga dimensionens betydelse ökar något. Kompetensen efter-
frågas dock inte i någon större omfattning i arbetslivet. Textilhögskolan 
skiljer sig åt i jämförelse med övriga institutioner. 

 
Figur	  2.6 Positiv	  opinion	  för	  index	  språklig	  kompetens/internationalisering.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  
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Sociokulturell kompetens är ett mer svårdefinierat begrepp. Vid 2007-års 
studie användes begreppet ”sociokulturell kompetens” och fick kvarstå 
vid 2011-års studie. Vad som avses är etik, moral, sociala situationer samt 
kulturyttringar.  

 
Figur	  2.7 Positiv	  opinion	  för	  index	  sociokulturell	  kompetens.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  

IT-kompetensen är en fortsatt viktig aspekt i arbetslivet. Samhället blir 
allt mer ”tekniskt” och behovet av IT-kunskaper torde öka allt mer.  

 
Figur	  2.8 Positiv	  opinion	  för	  index	  IT-‐kompetens.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  
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Alumnerna upplever att färdigheter i att presentera såväl muntligt som 
skriftligt har blivit en viktigare aspekt i arbetslivet.  

 
Figur	  2.9 Positiv	  opinion	  för	  index	  presentationsfärdigheter.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  

2011-års studie genererade två nya faktorer/dimensioner projektledar-
kompetens (F6) och administrativ kompetens (F7). En del av dessa då 
ingående variabler fanns med i 2007-års studie men associerade inte sär-
skilt väl med faktoranalysen som då utfördes (Sigrén, 2010). Validiteten 
har setts över och som nämnts tidigare har små justeringar utförts, av 
frågebatteriet, för att kunna få säkrare analyser. Föreliggande studie visar 
också på en bättre association vid faktoranalysen. 

 
Figur	  2.10 Positiv	  opinion	  för	  index	  projektledarkompetens.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  
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Valet blev att benämna dimensionen som en slags ”administrativ färdig-
het”.  

 

Figur	  2.11 Positiv	  opinion	  för	  index	  administrativ	  kompetens.	  	  
Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  
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EExxpplloorraattiivv  ffaakkttoorraannaallyyss  --   uuttbbii llddnniinngg  

Här redovisas resultat för de studenter som gått igenom en programut-
bildning med eller utan examensbevis från Högskolan i Borås alternativt 
att examen tagits ut vid annat lärosäte. Har alumnerna under sin studie-
tid kunnat tillgodogöra sig den kunskap och de färdigheter som visat sig 
vara behövliga i det kommande yrkeslivet? Femgradig intervallskala. 

Tabell	  2.15 Genererade	  faktorer	  på	  frågebatteriet.	  I	  vilken	  utsträckning	  	  
anser	  du	  utbildningen	  motsvarar	  att	  du	  skall	  kunna?	  	  
Reliabilitet,	  medelvärde	  och	  standardavvikelse.	  	  
Faktorernas	  item	  är	  rangordnade.	  	  

	   	   	  Faktor	  1	  Cronbach's	  α;	  0,870	   M	   s	  
tillämpa	  kritiskt	  tänkande	  	   3,98	   0,91	  
analysera	  problem	  	   3,90	   0,87	  
självständigt	  lösa	  problem	  	   3,86	   0,87	  
inta	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  	   3,82	   1,03	  
argumentera	  och	  övertyga	  	   3,49	   0,97	  

M-‐index	   3,82	   0,77	  
	  
	  

	   	  Faktor	  2	  Cronbach's	  α;	  0,918	   M	   s	  
använda	  IT	  för	  informationssökning	  	   4,04	   1,05	  
använda	  IT	  för	  kommunikation	  	   3,72	   1,13	  
använda	  IT	  för	  presentation	  	   3,70	   1,16	  
använda	  IT	  för	  dokumentation	  	   2,81	   1,10	  

M-‐index	   3,82	   0,99	  

	   	   	  Faktor	  3	  Cronbach's	  α;	  0,816	   M	   s	  
anlägga	  ett	  internationellt	  perspektiv	  	   3,02	   1,17	  
kommunicera	  på	  engelska,	  generellt	   2,69	   1,20	  
kommunicera	  på	  engelska	  inom	  den	  egna	  professionen	  	   2,66	   1,22	  
kommunicera	  på	  annat	  utländskt	  språk	  än	  engelska	  	   1,63	   0,99	  

M-‐index	   2,50	   0,91	  

	   	   	  Faktor	  4	  Cronbach's	  α;	  0,863	   M	   s	  
utföra	  skriftliga	  presentationer	  	   3,94	   1,03	  
göra	  skriftliga	  presentationer	  	   3,90	   1,07	  
utföra	  muntliga	  presentationer	  	   3,67	   1,02	  

M-‐index	   3,84	   0,92	  
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Faktor	  5	  Cronbach's	  α;	  0,886	   M	   s	  
tolka	  olika	  sociala	  situationer	  	   3,90	   1,22	  
upptäcka,	  analysera	  och	  förhålla	  sig	  till	  etiska	  aspekter	   3,65	   1,32	  
förstå	  olika	  kulturyttringar	  	   3,60	   1,31	  

M-‐index	   3,18	   1,09	  

	   	   	  Faktor	  6	  Cronbach's	  α;	  0,850	   M	   s	  
arbeta	  i	  team	  	   4,03	   0,97	  
organisera	  och	  planera	  arbetssituationer	   3,58	   1,08	  
utrymme	  för	  kreativitet	  	   3,44	   1,09	  
inspirera	  andra	  	   3,26	   1,13	  
genomföra	  förändringar	  	   3,04	   1,13	  

M-‐index	   3,47	   0,85	  

Faktoranalysen (EFA) genererar sex faktorer som fångar upp de eftersökta 
dimensionerna; förmågor, färdigheter och kompetenser. Den förklarade 
variansen har ökat från drygt 54 procent (2007-års studie) till drygt 64 
procent (2011). Över lag uppvisas en god reliabilitet för faktorerna som 
tyder såväl på god tillförlitlighet i mätningen samt en godtagbar validitet. 

Faktorernas item harmoniserar väl när jämförelser görs mot arbetslivets 
faktorer, jmf. tabell 2.14 och 2.15. Fyra item lyfts bort vid analysen.  
Anledningen till ställningstagandet är att dessa item inte associerar sär-
skilt väl med någon faktor alternativt laddar på flera faktorer. 

följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet M 3,75; SD 1,08 
tillämpa lagar och författningar M 3,20; SD 1,34 
utnyttja historisk medvetenhet M 2,95; SD 1,13 
vara serviceinriktad M 2,94; SD 1,31 

DDiimmeennssiioonneerr// iinnddeexx  ssoomm  ggeenneerreerraattss   uutt ii ffrråånn  EEFFAA  ––    
uuttbbii llddnniinngg77  

F1 – generiska förmågor 
F2 – IT-kompetens 
F3 – språklig kompetens/internationalisering 
F4 – presentationsfärdigheter 
F5 – sociokulturell kompetens 
F6 – projektledarkompetens 

                                                             
7  Läsaren har säkerligen observerar att faktorerna har olika inbördes plats när jämförelse 

sker mot faktorerna för arbetslivet. EFA:n genererar faktorer efter hur mycket varje 
enskild faktor har som förklaringsvärde (varians).  
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FFöörrmmååggoorr,,   ffäärrddiigghheetteerr   oocchh  kkoommppeetteennsseerr   ii   uuttbbii llddnniinnggeenn  

Figur 2.12 – 2.17 jämför de index som är gemensamma för 2001-års och 
2005-års studentgrupp. Positiv opinion redovisas där kriteriet är ett me-
delvärde över 3,3 på en femgradig intervallskala. En positiv opinion in-
nebär, i detta fall, hur svarsträffarna ligger på skalan, för respektive in-
stitution. Underlaget för figurerna härstammar från tabell 2.16 (2005-års 
studentgrupp) samt från 2007-års studie (2001-års studentgrupp).  

De s.k. generiska förmågorna kan knytas direkt mot examensmål och är 
naturligtvis en viktig aspekt inom den högre utbildningen. Det som ingår 
i dimensionen är problemlösning, kritiskt tänkande, kritiskt förhållnings-
sätt, analysera, och argumentation.  

 
Figur	  2.12 Positiv	  opinion	  för	  index	  generiska	  förmågor.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  
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IT-kompetensen är fortsatt en viktig aspekt i arbetslivet. Utbildningen 
genererar till viss del kompetensen.  

 
Figur	  2.13 Positiv	  opinion	  för	  index	  IT-‐kompetens.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  

Resultatet pekar på att alumnernas upplevelse av att den språkliga di-
mensionen inom utbildningen har ökat. 

 
Figur	  2.14 Positiv	  opinion	  för	  index	  språklig	  kompetens/internationalisering.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  
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Alumnerna upplever generellt att färdigheter i att presentera såväl munt-
ligt som skriftligt har genererats bättre, i utbildningen, från 2005 och 
framåt. 

 
Figur	  2.15 Positiv	  opinion	  för	  index	  presentationsfärdigheter.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  

Sociokulturell kompetens är ett mer svårdefinierat begrepp. Vid 2007-års 
studie valdes begreppet att användas. Vad som avses är etik, moral, soci-
ala situationer samt kulturyttringar. Nivåerna är relativt konstanta över 
de två studierna (2007 och 2011). 

 
Figur	  2.16 Positiv	  opinion	  för	  index	  sociokulturell	  kompetens.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  
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2011-års studie genererade en ny faktor/dimension ”projektledarkompe-
tens” (F6). En del av dessa då ingående variabler fanns med i 2007-års 
studie men associerade inte särskilt väl med faktoranalysen som då utför-
des (Sigrén, 2010). Validiteten har setts över och som nämnts tidigare 
har små justeringar utförts, av frågebatteriet, för att kunna få säkrare  
analyser.  

 
Figur	  2.17 Positiv	  opinion	  för	  index	  projektledarkompetens.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  
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JJäämmfföörreellssee  aavv  iinnddeexx  ––  22001111--åårrss  ssttuuddiiee..   AArrbbeettee  vvss  
uuttbbii llddnniinngg  

Det som framgår tydligt är, för fem av faktorerna, att alumnerna upple-
ver att det behövs mer av färdigheter, förmågor och kompetenser i ar-
betslivet än vad utbildningen genererar. Det är dimensionen presenta-
tionsfärdigheter som skiljer sig åt där alumnerna inte anser att det behövs i 
den utsträckning som utbildningen genererar. Den faktoranalys som 
utfördes på 2007-års studie visar på ett liknande resultat för dessa index 
(Sigrén, 2010). Jämförs HBs resultat mot t.ex. Göteborgsakademiker 
2006 framgår ingen större diskrepans (Andersson, 2007).  

De generiska förmågorna ligger högt i GUs studie så även i HBs. Det 
item som ”rankas” högst, på båda dessa lärosäten, är ”självständigt lösa 
problem” tätt följt av att ”tänka kritiskt”. Kommunicera på engelska får 
även i GUs studie lågt medelvärde. Högskoleverkets studentspegel 
(2007) visar även den på höga värden för analytiskt tänkande 
(Högskoleverket, 2007:37). 

 
Figur	  2.18 Positiv	  opinion	  för	  index	  generiska	  förmågor.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  
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Figur	  2.19 Positiv	  opinion	  för	  index	  språklig	  kompetens/internationalisering.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  

 
Figur	  2.20 Positiv	  opinion	  för	  index	  sociokulturell	  kompetens.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  
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Figur	  2.21 Positiv	  opinion	  för	  index	  IT-‐kompetens.	  	  
Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  

 
Figur	  2.22 Positiv	  opinion	  för	  index	  presentationsfärdigheter.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  
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Figur	  2.23 Positiv	  opinion	  för	  index	  projektledarkompetens.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  

Huruvida benämningen av index ”administrativ kompetens” är korrekt 
vokabulär kan diskuteras. EFA:n för utbildning genererade dock inte 
detta index därav avsaknaden av en graf i figur 2.24. 

 
Figur	  2.24 Positiv	  opinion	  för	  index	  administrativ	  kompetens.	  	  

Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  	  
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3. Resultat – institutioner 

IInnlleeddnniinngg  

Under kapitel tre redovisas resultat separat för respektive institution. 
Institutionen bibliotekshögskolan inleder och institutionen för vårdve-
tenskap avslutar. Redovisning är av statistisk deskriptiv art. Explorativ 
faktoranalys (EFA) utförs ej på grund av att de grundläggande kraven 
inte uppfyllts (för få respondenter i förhållande till antalet item). För de 
två generella frågebatterierna har EFA redan utförts i kapitel två. 

Indexering har skett för fem av institutionernas ”egna” frågebatterier. 
Indexet används till att utföra analyser mot utvalda programinriktningar 
där populationen är tillräcklig stor samt att programinriktningen även 
fanns vid 2007-års studie. Programmen är inte alltid direkt jämförbara 
utan institutionerna får själva avgöra relevansen i mätningen.  

Procentsatser redovisas i valid procent om inget annat anges. Resultatet 
omfattar 2005-års studentgrupp och jämförs, till viss del, mot 2001-års 
studentgrupp. 

Tabeller och figurer numreras för respektive institution enligt principen 
3.1, 3.2 osv. för den första institutionen; 4.1, 4.2 etc. för den andra. En 
snabb jämförelse är då smidigare att utföra om så önskas, ex. 3.1 motsva-
rar 4.1. 
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Institutionen 
Bibliotekshögskolan 

Tabell	  3.1 Åldersfördelning.	  Andel	  	  
i	  procent.	  N	  =	  76. 

Ålder	   Kvinnor	   Män	  
under	  34	  år	   60,0	   17,3	  
35-‐44	  år	   16,0	   4,0	  
över	  45	  år	   2,3	   9,3	  

BBoossttaaddssoorrtt  

Tabell	  3.2 Studenters	  bostadsort	  före	  	  
under	  och	  efter	  studierna.	  	  
Andel	  i	  procent.	  

Bostadsort	   Före	   Under	   Efter	  
Borås	  med	  omnejd	   9,0	   71,6	   10,4	  
Göteborgsområdet	   17,9	   17,9	   14,9	  
Övriga	  Västra	  Götaland	   10,4	   4,5	   4,5	  
Övriga	  Sverige	   61,2	   6,0	   65,7	  
Utlandet	   1,5	   0,0	   4,5	  

VVaall   aavv  hhööggsskkoollaa  

Resultatet visar på en ökning av Högskolan i Borås som förstahandsval 
jämfört mot 2001-års studentgrupp. 
Tabell	  3.3 Högskola	  som	  var	  studentens	  förstahandsval.	  	  

Andel	  i	  procent.  

Lärosäte	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   92,0	   90,9	  
Göteborgs	  universitet	   1,3	   2,7	  
Annan	   6,7	   5,5	  

  

 

Foto: Anna Sigge 
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AAssppeekktteerr  ––  ppååvveerrkkaann  fföörr  ssttuuddiieerr  

Tabell	  3.4 Vilken	  var	  den	  viktigaste	  aspekten,	  när	  du	  	  
gjorde	  ditt	  val	  av	  utbildning?	  	  
Andel	  i	  procent.	  

Aspekt	   2005	   2001	  
av	  intresse	   80,0	   75,5	  
för	  att	  höja	  min	  kompetens	   12,0	   16,4	  
annan	   6,7	   5,5	  
att	  utbildningen	  fanns	  nära	  min	  hemort	   1,3	   1,8	  
påverkan	  från	  familj	   0,0	   0,9	  
påverkan	  från	  lärare,	  studie-‐	  och	  yrkesvägledare	   0,0	   0,0	  

EExxaammeenn  

58 alumner anger att de har tagit ut en examen. 55 av dessa har tagit en 
examen vid Högskolan i Borås på programmet Biblioteks och informa-
tionsvetenskap 120 hp. Två alumner anger examen vid Göteborgs uni-
versitet samt en vid Lunds universitet. Sju avbröt sina studier. Nio anger 
att de inte tagit ut examen.  
Tabell	  3.5 Har	  du	  tagit	  ut	  en	  examen?	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Examen	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   74,3	  	   50,9	  	  
inte	  tagit	  ut	  examen	   12,2	  	   30,9	  	  
avbröt	  studierna	   9,5	  	   15,4	  	  
annan	  högskola	   4,1	  	   2,7	  	  
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EExxaammeennssggrraaddeerr   

86 procent har tagit ut en examen och företrädesvis en magisterexamen, 
exkluderat studenter som avbrutit sin utbildning. 

 
Figur	  3.1 Korstabulering	  av	  frågorna:	  Vilken	  är	  den	  högsta	  examensgrad	  du	  tagit	  på	  

den	  utbildning	  som	  enkäten	  avser?	  Samt	  vilket	  år	  tog	  du	  din	  examen?	  
Andel	  i	  procent.	  N	  =	  58.	  

AAnnssttääll llnniinnggssbbaarrhheett  

AAnnssttääll llnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Två år efter avslutade studier har drygt 80 procent av studenterna från 
institutionen ett arbete. Vid 2001-års studentgrupp var det 83 procent 
som hade ett arbete inom två år efter avslutade studier. 
Tabell	  3.6 När	  anställning	  skett	  för	  programstudenter	  vid	  institutionen.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Anställning	   2005	   2001	  
var	  egen	  företagare	   0,0	   3,2	  
hade	  redan	  arbete	   19,4	   23,7	  
inom	  ett	  halvår	   31,3	   44,1	  
inom	  ett	  år	   19,4	   8,6	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   10,4	   3,2	  
efter	  två	  år	   6,0	   1,1	  
är	  arbetssökande	   13,4	   8,6	  
gör	  annat	   0,0	   7,5	  
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HHuuvvuuddssaakkll iigg  ssyysssseellssäättttnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Har du som huvudsaklig sysselsättning arbetat efter avslutad utbildning; 
mer än 50 procent? 72 procent anger en fast anställning samt 20 procent 
ett vikariat. 2001-års alumner angav 50 procent ”fast anställning”. 
Tabell	  3.7 Arbete	  efter	  utbildningen,	  mer	  än	  halvtid.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbete	  efter	  utb.	  	   2005	   2001	  
mindre	  än	  ett	  år	   7,9	   3,2	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   10,5	   26,9	  
mer	  än	  två	  år	   57,9	   51,6	  
nej	   0,0	   2,3	  
gör	  annat	   23,7	   16,1	  

AArrbbeettaarr   iinnoomm  yyrrkkeessoommrrååddeett   

Hur stor del av den tid som du arbetat har varit inom området du utbil-
dats för?  
Tabell	  3.8 Arbete	  inom	  yrkesområdet.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Inom	  utb.	  området	   2005	   2001	  
hela	  tiden	   62,1	   64,5	  
mer	  än	  halva	  tiden	   12,1	   14,5	  
mindre	  än	  halva	  tiden	   10,3	   6,6	  
inte	  alls	   15,5	   14,5	  

AArrbbeettee  uunnddeerr   uuttbbii llddnniinnggsstt iiddeenn  

Tabell	  3.9 Arbetade	  under	  utbildningen.	  Alternativet	  heltid	  	  
saknades	  vid	  2001-‐års	  studentgrupp.	  	  
Andel	  i	  procent.	  

Arbetstid	   2005	   2001	  
ja,	  mindre	  än	  25	  procent	   29,9	   37,6	  
ja,	  mellan	  25-‐50	  procent	   14,9	   6,5	  
ja,	  över	  50	  procent	  	   3,0	   3,2	  
heltid	   1,5	   0,0	  
nej	   50,7	   52,7	  

 

En stor andel av studenterna har arbetat under sin utbildningstid. 45 
procent anger att de arbetat upp till 50 procent under studietiden. Stu-
dentspegeln för 2007 anger att hälften av studenterna arbetar under en 
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typisk sjudagarsvecka. Av dessa arbetar drygt hälften mer än 10 timmar 
per vecka (Högskoleverket, 2007). Det framgår att färre arbetar inom 
utbildningsområdet under studierna jämfört med 2001-års grupp. 
Tabell	  3.10 Arbetar	  du	  inom	  det	  området	  du	  utbildats	  för?	  	  

Andel	  i	  procent.	  

	  
2005	   2001	  

ja	   39,4	   65,8	  
nej	   60,6	   34,2	  

AAnnssttääll llnniinnggssffoorrmm  oocchh  rreeggiioonn  

Frågorna ställdes inte på exakt ett likartat sätt vid 2005 och 2001-års 
undersökning. När 2007-års studie utfördes var dessa två frågor av typen 
”flervals och i matrisform”. En korrekt procentsats var svår att definiera. 
Vid 2007-års studie. 
Tabell	  3.11 Arbetsgivare	  samt	  regioner	  där	  alumner	  arbetar.	  	  

Andel	  i	  procent. 

Arbetsgivare	   2005	  
	  Kommun	   65,5	  
	  Stat	   13,8	  
	  Privat	   17,2	  
	  Landsting	   3,4	  
	  

	   	   	  Regioner	   2005	   2001	  
Övriga	  Sverige	   69,0	   17,2	  
Västra	  Götalandsregionen	   25,8	   42,6	  
Utomlands	   5,2	   0,0	  
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LLöönneenniivvåå  

Jämfört med 2007-års studie har en större andel hamnat i lönespannet 
21 000- 24 999. Populationen för icke uttagen examen är låg, därav bör 
en mer försiktig tolkning göras.  

 

Figur	  3.2 Diagrammet	  anger	  nuvarande	  lönenivå	  med	  eller	  utan	  uttaget	  	  
examensbevis.	  Andel	  i	  procent,	  som	  då	  relateras	  till	  respektive	  	  
undergrupps	  antal.	  
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FFäärrddiigghheettssttrräänniinngg  

Här redovisas om de studenter som examinerats från institutionen är väl 
förberedda och har haft möjlighet att under sin studietid tillgodogöra sig 
förmågor, färdigheter, kompetenser samt den kunskap som de anser sig 
behöva i sin kommande yrkespraxis.  

FFöörrmmååggoorr,,   ffäärrddiigghheetteerr   oocchh  kkoommppeetteennsseerr   ii   aarrbbeetteett   vvss   uuttbbii lldd--
nniinnggeenn  

Tabell	  3.12 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  	  
I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarar	  att	  	  
du	  skall	  kunna?	  	  
Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärdet	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  för	  arbete	  3,71;	  utbildning	  3,27.	  

Item Arbete	  M s Utb.	  M s
vara	  serviceinriktad 4,88 0,42 2,69 1,30
använda	  IT	  för	  informationssökning 4,67 0,83 4,50 0,84
självständigt	  lösa	  problem 4,62 0,52 3,65 0,85
söka	  och	  värdera	  information 4,60 0,72 4,39 0,88
använda	  IT	  för	  kommunikation 4,53 0,86 3,90 1,02
arbeta	  i	  team 4,48 0,80 3,85 0,97
använda	  IT	  för	  dokumentation 4,36 1,06 3,95 1,11
tillämpa	  kritiskt	  tänkande 4,33 0,80 4,13 0,76
inspirera	  andra 4,31 0,86 2,69 1,07
utrymme	  för	  kreativitet 4,22 0,88 2,92 1,01
följa	  kunskapsutvecklingen	  inom	  arbetsområdet 4,21 0,93 4,05 0,93
tolka	  olika	  sociala	  situationer 4,17 1,13 2,79 1,03
organisera	  och	  planera	  arbetssituationer 4,14 0,91 3,29 1,19
inta	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt 4,12 0,96 4,23 0,76
genomföra	  förändringar 4,10 0,89 2,50 1,10
utföra	  muntliga	  presentationer 3,98 1,19 3,32 0,99
förstå	  olika	  kulturyttringar 3,91 1,19 3,02 1,14
argumentera	  och	  övertyga 3,76 1,11 3,34 0,92
använda	  IT	  för	  presentation 3,72 1,27 3,58 1,15
analysera	  problem 3,71 1,21 3,97 0,91
upptäcka,	  analysera	  och	  förhålla	  sig	  till	  etiska	  aspekter 3,69 1,17 3,18 1,02
utföra	  skriftliga	  presentationer 3,43 1,20 4,03 1,06
anlägga	  ett	  internationellt	  perspektiv 3,16 1,32 3,18 1,08
göra	  skriftliga	  presentationer 3,14 1,29 3,98 1,00
utnyttja	  historisk	  medvetenhet 3,10 1,36 3,32 1,02
kommunicera	  på	  engelska,	  generellt 3,02 1,18 2,74 1,04
tillämpa	  lagar	  och	  författningar 2,90 1,07 2,71 1,08
kommunicera	  på	  engelska	  inom	  den	  egna	  professionen 2,40 1,28 2,73 1,13
kommunicera	  på	  annat	  utländskt	  språk	  än	  engelska 1,67 1,00 1,53 0,82

M-‐totalt 3,84 3,38  
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IInnsstt ii ttuuttiioonnssssppeeccii ff iikkaa  ffrrååggeessttääll llnniinnggaarr   

Institutionen gavs möjlighet att lägga till institutionsspecifika frågeställ-
ningar i enkäten.  
Tabell	  3.13 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  
	   I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarat	  att	  du	  	  

skall	  kunna?	  

	   Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  
Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärden	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  3,10	  respektive	  2,99.	  

Item Arbete	  M s Utb.	  M s
undersöka	  och	  bedöma	  informationsbehov	  	   4,21 1,18 3,80 1,09
arbeta	  pedagogiskt	  med	  t.ex.	  användarundervisning	  och	  handledning	  	   3,92 1,37 2,60 1,25
arbeta	  med	  förmedling	  av	  litteratur,	  kultur	  och	  information
till	  olika	  användargrupper 3,96 1,51 2,72 1,29
presentera	  information	  muntligt	  och	  skriftligt	  	   3,91 1,26 3,72 0,99
söka	  information	  i	  databaser	  	   3,72 1,28 4,10 1,07
arbeta	  med	  beståndsutveckling	  	   3,55 1,58 2,18 1,03
hålla	  dig	  á	  jour	  med	  och	  använda	  aktuell	  forskning	  i	  arbetet	  	   3,30 1,28 3,75 1,10
arbeta	  med	  utvecklings-‐	  och	  ledningsfrågor	  	   2,87 1,36 2,10 1,02
klassificera	  och	  indexera	  dokument	  	   2,85 1,47 3,40 1,29
hantera	  och	  strukturera	  stora	  mängder	  data	  	   2,77 1,28 3,22 1,15
hantera	  metadata	  för	  digitala	  medier	  	   2,34 1,33 2,47 1,03
arbeta	  med	  informationsförmedling	  i	  företag	  och	  andra	  organisationer	  	   2,13 1,40 2,42 1,11

M-‐totalt 3,29 3,04  
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IInnddeexxeerr iinngg 

De institutionella frågorna ovan har indexerats i ett gemensamt index. 
Vid 2007-års studie fanns inriktningar inom programmet ”biblioteks- 
och informationsvetenskap, 120hp, medan 2011-års studie för pro-
grammet inte hade den uppdelningen.  

 

Figur	  3.3 Positiv	  opinion	  för	  index	  (arbete	  vs	  utbildning).	  	  
Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  

Det som kan påvisas, i graferna, är att det skett en liten förbättring mel-
lan de två undersökta årsgrupperna. Dock upplevs kraven vara högre i 
arbetslivet än vad institutionen levererar.  

UUttbbii llddnniinnggeennss  rreelleevvaannss  

46 procent av studenterna anger att utbildningen varit relevant för sitt 
nuvarande arbete. 21 procent anger delvis relevant och 9 procent anger ej 
relevant. Om respondenten angav nej så ”routades”8 denne över till en 
öppen frågeställning:  

                                                             
8  Routing innebär att respondenten, beroende av svaret på en tidigare fråga, 

lotsas till en uppföljande frågeställningen. 
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Varför anser du att utbildningen inte varit relevant för ditt arbete? 

Några citat får illustrerara studenters kommentarer: 

Därför att jag inte har kunnat få jobb som bibliotekarie, och därför arbetar på 
apotek i nuläget. 

Har inte fått jobb inom det jag utbildat mig. Vi hade behövt praktik för att få in 
en fot. Arbetar som lokalvårdare. 

Min utbildning hade inget att göra med att jag fick mitt arbete. Det var snarare 
ett minus att vara bibliotekarie och söka sig inom privata sektorn. 

Utbildningen i biblioteks - och informationsvetenskap vid bibliotekshögskolan i 
Borås är enbart en teoretisk utbildning som saknar förankring i relation till bibli-
otekarieyrket i Sverige idag. Utbildningen borde satsa på att införa ett riktigt 
moment med längre praktik på ett antal olika sorters bibliotek för ALLA studen-
ter.  

YYrrkkeesspprraakkttiikk  

På frågan: hur var kontakten med din kommande yrkespraktik under 
utbildningen? anger respondenterna ett medelvärde; m = 1,4, där 1 mot-
svarar obefintlig och 5 mycket bra. Mer yrkesanknytning efterfrågas av 
studenterna. 

FFrraammttiiddaa  ssttuuddiieerr  

75 procent anger att de mycket väl kan tänka sig att studera vidare. 29 
procent kan tänka sig att söka till forskarutbildningen. 

RReennoommmméé  

På frågan: hur uppfattar du att ditt renommé är utifrån att du läst vid 
Högskolan i Borås? Institutionen får ett gott betyg; m = 4,0. 1 motsvarar 
som mycket dåligt och 5 som mycket gott.  
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SSttuuddeennttkkåårreenn  

Åtta procent av de studenter som påbörjade programstudier vid institut-
ionen anger att de varit aktiva inom studentkåren. Medelvärdet är 3,67 
på frågan: Hur uppfattade du informationen från studentkåren när du 
påbörjade utbildningen? 1 motsvarar som obefintlig och 5 som mycket god.  
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Institutionen Handels-  
och IT-högskolan 

Tabell	  4.1 Åldersfördelning.	  Andel	  i	  	  
procent.	  N	  =	  58. 

Ålder	   Kvinnor	   Män	  
under	  34	  år	   43,1	   31,0	  
35-‐44	  år	   10,3	   3,4	  
över	  45	  år	   6,9	   1,7	  

BBoossttaaddssoorrtt   

Tabell	  4.2 Studenter	  bostadsort	  före,  
under	  och	  efter	  studierna.	  	  
Andel	  i	  procent.  

  

  

VVaall   aavv  hhööggsskkoollaa  

Resultatet visar på en ökning av Högskolan i Borås som förstahandsval 
jämfört mot 2001-års studentgrupp. 
Tabell	  4.3 Högskola	  som	  var	  studentens	  förstahandsval.	  	  

Andel	  i	  procent.	  	  

Lärosäte	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   62,1	   60,6	  
Göteborgs	  universitet	   27,6	   21,3	  
Chalmers	   3,4	   1,1	  
Annan	   6,9	   17,1	  

  

Bostadsort	   Före	   Under	   Efter	  
Borås	  med	  omnejd	   36	   51	   36	  
Göteborgsområdet	   36	   13	   31	  
Övriga	  Västra	  Götaland	   13	   9	   11	  
Övriga	  Sverige	   16	   7	   16	  
Utlandet	   0	   0	   7	  

Foto: Jerker Andersson AB 
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AAssppeekktteerr  ––  ppååvveerrkkaann  fföörr  ssttuuddiieerr  

Tabell	  4.4 Vilken	  var	  den	  viktigaste	  aspekten,	  när	  du	  gjorde	  	  
ditt	  val	  av	  utbildning?	  Andel	  i	  procent.	  

Aspekt	   2005	   2001	  
av	  intresse	   48,3	   64,9	  
för	  att	  höja	  min	  kompetens	   41,4	   19,1	  
annan	   3,4	   1,1	  
att	  utbildningen	  fanns	  nära	  min	  hemort	   3,4	   8,5	  
påverkan	  från	  familj	   1,7	   6,4	  
påverkan	  från	  lärare,	  studie-‐	  och	  yrkesvägledare	   1,7	   0,0	  

EExxaammeenn  

27 alumner anger att de har tagit ut en examen. 24 av dessa har tagit en 
examen vid Högskolan i Borås. Tre alumner anger examen vid Göteborgs 
universitet. Tio avbröt sina studier. Nio alumner har inte tagit ut exa-
men. 
Tabell	  4.5 Har	  du	  tagit	  ut	  en	  examen?	  	  

Andel	  i	  procent. 

Examen	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   42,9	  	   51,2	  	  
inte	  tagit	  ut	  examen	   33,9	  	   24,5	  	  
avbröt	  studierna	   17,9	  	   18,0	  	  
annan	  högskola	   5,4	  	   6,3	  	  
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EExxaammeennssggrraaddeerr   

56 procent av de som påbörjade ett program har tagit ut en  
examen och företrädesvis en magister-, högskole- samt kandidatexamen, 
exkluderat studenter som avbrutit sin utbildning. 

 
Figur	  4.1 Korstabulering	  av	  frågorna:	  Vilken	  är	  den	  högsta	  examensgrad	  du	  tagit	  på	  

den	  utbildning	  som	  enkäten	  avser?	  Samt	  vilket	  år	  tog	  du	  din	  examen?	  
Andel	  i	  procent.	  N	  =	  27.	  

AAnnssttääll llnniinnggssbbaarrhheett  

AAnnssttääll llnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Två år efter avslutade studier har drygt 96 procent av studenterna från 
institutionen ett arbete. Vid 2001-års studentgrupp var det 91 procent 
som hade ett arbete inom två år efter avslutade studier. 
Tabell	  4.6 När	  anställning	  skett	  för	  programstudenter	  vid	  institutionen.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Anställning	   2005	   2001	  
var	  egen	  företagare	   4,4	   1,3	  
hade	  redan	  arbete	   40,0	   23,4	  
inom	  ett	  halvår	   35,6	   53,2	  
inom	  ett	  år	   6,7	   6,5	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   4,4	   6,5	  
efter	  två	  år	   4,4	   0,0	  
är	  arbetssökande	   4,4	   5,2	  
gör	  annat	   0,0	   3,9	  
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HHuuvvuuddssaakkll iigg  ssyysssseellssäättttnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Har du som huvudsaklig sysselsättning arbetat efter avslutad utbildning; 
mer än 50 procent? 74 procent anger en fast anställning samt fem pro-
cent ett vikariat. 2001-års alumner angav 70 procent ”fast anställning”. 
Tabell	  4.7 Arbete	  efter	  utbildningen,	  mer	  än	  halvtid.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbete	  efter	  utb.	  	   2005	   2001	  
mindre	  än	  ett	  år	   10,2	   13,0	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   8,5	   48,1	  
mer	  än	  två	  år	   54,2	   27,3	  
nej	   0,0	   2,6	  
gör	  annat	   27,1	   9,1	  

AArrbbeettaarr   iinnoomm  yyrrkkeessoommrrååddeett   

Hur stor del av den tid som du arbetat har varit inom området du utbil-
dats för?  
Tabell	  4.8 Arbete	  inom	  yrkesområdet.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Inom	  utb.	  området	   2005	   2001	  
hela	  tiden	   62,8	   51,5	  
mer	  än	  halva	  tiden	   14,0	   20,6	  
mindre	  än	  halva	  tiden	   7,0	   19,1	  
inte	  alls	   16,3	   8,8	  

AArrbbeettee  uunnddeerr   uuttbbii llddnniinnggsstt iiddeenn  

Tabell	  4.9 Arbetade	  under	  utbildningen.	  Alternativet	  heltid	  	  
saknades	  vid	  2001-‐års	  studentgrupp.	  Andel	  i	  procent.	  

Arbetstid	   2005	   2001	  
ja,	  mindre	  än	  25	  procent	   24,4	   58,4	  
ja,	  mellan	  25-‐50	  procent	   44,4	   14,3	  
ja,	  över	  50	  procent	  	   6,7	   1,3	  
heltid	   8,9	   0,0	  
nej	   15,6	   26,0	  

 

En stor andel av studenterna har arbetat under sin utbildningstid. 69 
procent anger att de arbetat upp till 50 procent under studietiden. Stu-
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dentspegeln för 2007 anger att hälften av studenterna arbetar under en 
typisk sjudagarsvecka. Av dessa arbetar drygt hälften mer än 10 timmar 
per vecka (Högskoleverket, 2007). Det framgår att färre arbetar inom 
utbildningsområdet under studierna jämfört med 2001-års grupp. 
Tabell	  4.10 Arbetar	  du	  inom	  det	  området	  du	  utbildats	  för?	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbete	  inom	  yrkesomr.	   2005	   2001	  
ja	   42,1	   72,7	  
nej	   57,9	   27,3	  

AArrbbeettssggiivvaarree  oocchh  rreeggiioonn  

Frågorna ställdes inte på exakt ett likartat sätt vid 2005 och 2001-års 
undersökning. När 2007-års studie utfördes var dessa två frågor ”flervals 
och i matrisform”. En korrekt procentsats var svår att definiera vid 2007-
års studie. 
Tabell	  4.11 Arbetsgivare	  samt	  regioner	  där	  alumner	  arbetar.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbetsgivare	   2005	  
	  Privat	   83,7	  
	  Kommun	   18,6	  
	  Stat	   9,3	  
	  Egen	  företagare	   9,3	  
	  Bemanningsföretag	   7,0	  
	  Landsting	   3,4	  
	  

	   	   	  Regioner	   2005	   2001	  
Övriga	  Sverige	   79,1	   14,3	  
Västra	  Götalandsregionen	   18,6	   73,7	  
Utomlands	   2,3	   3,9	  
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LLöönneenniivvåå  

Jämfört med 2007-års studie har en större andel hamnat i lönespannet 
25 000 - > 29 000. Populationen för icke uttagen examen är låg, därav 
bör en mer försiktig tolkning göras.  

 

Figur	  4.2 Diagrammet	  anger	  nuvarande	  lönenivå	  med	  eller	  utan	  uttaget	  	  
examensbevis.	  Andel	  i	  procent,	  som	  då	  relateras	  till	  respektive	  	  
undergrupps	  antal.	  

FFäärrddiigghheettssttrräänniinngg  

Här redovisas om de studenter som examinerats från institutionen  
är väl förberedda och har haft möjlighet att under sin studietid tillgodo-
göra sig förmågor, färdigheter, kompetenser samt den kunskap som de 
anser sig behöva i sin kommande yrkespraxis.  
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FFöörrmmååggoorr,,   ffäärrddiigghheetteerr   oocchh  kkoommppeetteennsseerr   ii   aarrbbeetteett   vvss   uuttbbii lldd--
nniinnggeenn  

Tabell	  4.12 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  
	   I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarar	  att	  	  

du	  skall	  kunna?	  

	   Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  	  
Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärdet	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  för	  arbete	  3,53;	  utbildning	  3,45.	  

Item Arbete	   s Utb.	  M s
självständigt	  lösa	  problem 4,55 0,67 3,95 0,81
använda	  IT	  för	  dokumentation 4,45 0,79 3,90 1,10
använda	  IT	  för	  kommunikation 4,45 0,71 3,70 1,22
analysera	  problem 4,39 0,75 3,95 1,08
använda	  IT	  för	  informationssökning 4,36 0,78 3,93 1,07
arbeta	  i	  team 4,36 1,08 4,00 1,01
tillämpa	  kritiskt	  tänkande 4,30 0,92 3,65 1,03
organisera	  och	  planera	  arbetssituationer 4,18 1,10 3,43 1,15
söka	  och	  värdera	  information 3,91 1,18 3,68 1,10
följa	  kunskapsutvecklingen	  inom	  arbetsområdet 3,76 1,23 3,28 1,22
utrymme	  för	  kreativitet 3,73 1,18 3,40 1,10
argumentera	  och	  övertyga 3,67 1,08 3,18 1,13
inta	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt 3,61 1,14 3,35 1,05
inspirera	  andra 3,52 1,37 3,08 1,25
vara	  serviceinriktad 3,52 1,20 2,35 1,33
genomföra	  förändringar 3,52 1,06 2,90 1,17
utföra	  skriftliga	  presentationer 3,33 1,27 3,95 1,11
göra	  skriftliga	  presentationer 3,27 1,40 3,83 1,15
kommunicera	  på	  engelska,	  generellt 3,21 1,49 2,93 1,37
kommunicera	  på	  engelska	  inom	  den	  egna	  professionen 3,12 1,43 2,83 1,45
utföra	  muntliga	  presentationer 3,06 1,34 3,63 1,15
tillämpa	  lagar	  och	  författningar 2,94 1,39 2,88 1,34
utnyttja	  historisk	  medvetenhet 2,88 1,14 2,55 1,22
tolka	  olika	  sociala	  situationer 2,67 1,19 2,43 1,08
anlägga	  ett	  internationellt	  perspektiv 2,52 1,46 2,70 1,29
upptäcka,	  analysera	  och	  förhålla	  sig	  till	  etiska	  aspekter 2,27 1,42 2,28 1,32
förstå	  olika	  kulturyttringar 2,06 1,25 2,05 1,26
kommunicera	  på	  annat	  utländskt	  språk	  än	  engelska 1,73 1,26 1,65 1,12

M-‐totalt 3,36 3,08  
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IInnsstt ii ttuuttiioonnssssppeeccii ff iikkaa  ffrrååggeessttääll llnniinnggaarr   

Institutionen gavs möjlighet att lägga till institutionsspecifika frågeställ-
ningar i enkäten.  
Tabell	  4.13 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  
	   I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarat	  att	  	  

du	  skall	  kunna?	  

	   Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  
Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärden	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  2,78	  respektive	  3,09.	  	  

Item
	  

M s Utb.	  M s
arbeta	  i	  projektform	   3,50 1,39 3,63 1,05
leda	  och	  styra	  verksamhet	   3,18 1,35 3,15 1,12
analysera	  verksamhetsstödjande	  datasystem	   3,16 1,41 2,78 1,21
följa	  upp	  och	  redovisa	  ekonomisk	  verksamhet	   2,92 1,44 3,28 1,04
til lämpa	  olika	  ekonomiska	  modeller	   2,87 1,28 3,40 1,22
analysera	  och	  utveckla	  affärsverksamhet	   2,82 1,54 3,13 1,14
designa	  verksamhetsstödjande	  datasystem	   2,42 1,50 2,50 1,38
utveckla	  datasystem	   2,42 1,57 2,38 1,43

2,91 3,03  
IInnddeexxeerr iinngg 

De institutionella frågorna ovan har indexerats i ett gemensamt index. 
Programmen vid institutionen har förändrats mellan 2001 och 2005. En 
tillräcklig hög population finns inom civilekonom- (2005) respektive 
ekonomutbildningen (2001) för att utföra en jämförelse. 

 

Figur	  4.3 Positiv	  opinion	  för	  index	  (arbete	  vs	  utbildning).	  	  
Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  
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Medelvärdet för respektive område är relativt lågt därav blir ”träffbilden” 
låg, mätt i procent. Dock upplevs kraven vara högre i arbetslivet än vad 
institutionen levererar i 2011-års studie. Genererade färdigheter under 
utbildningen är ungefär jämförbara över de båda studierna. 

UUttbbii llddnniinnggeennss  rreelleevvaannss  

58 procent av studenterna anger att utbildningen varit relevant för sitt 
nuvarande arbete. 30 procent anger delvis relevant och 12 procent anger 
ej relevant. Om respondenten angav nej så ”routades”9 denne över till en 
öppen frågeställning:  

Varför anser du att utbildningen inte varit relevant för ditt arbete? 

Några citat får illustrerara studenters kommentarer: 

Inte verksam som fastighetsmäklare. 

Mitt nuvarande arbete har ingen koppling till min examen från HB. 

Okänd examen för berörda intressenter. 

YYrrkkeesspprraakkttiikk  

På frågan: hur var kontakten med din kommande yrkespraktik under 
utbildningen? anger respondenterna ett medelvärde; m = 2,1, där 1 mot-
svarar obefintlig och 5 mycket bra.  

FFrraammttiiddaa  ssttuuddiieerr  

60 procent anger att de mycket väl kan tänka sig att studera vidare. 33 
procent kan tänka sig att söka till forskarutbildningen. 

RReennoommmméé  

På frågan: hur uppfattar du att ditt renommé är utifrån att du läst vid 
Högskolan i Borås? Institutionen får ett gott betyg; m = 3,7. 1 motsvarar 
som mycket dåligt och 5 som mycket gott.  

                                                             
9  Routing innebär att respondenten, beroende av svaret på en tidigare fråga, lotsas till 

en uppföljande frågeställningen. 
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SSttuuddeennttkkåårreenn  

14 procent av de studenter som påbörjade programstudier vid institut-
ionen anger att de varit aktiva inom studentkåren. Medelvärdet är 3,3 på 
frågan: Hur uppfattade du informationen från studentkåren när du på-
började utbildningen? 1 motsvarar som obefintlig och 5 som mycket god.  
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Institutionen  
Ingenjörshögskolan 

Tabell	  5.1 Åldersfördelning.	  Andel	  i	  	  
procent.	  N	  =	  53. 

   

 

  
BBoossttaaddssoorrtt     

Tabell	  5.2 Studenters	  bostadsort	  före,	  under	  och	  efter	  studierna.	  	  
Andel	  i	  procent.	  

Bostadsort	   Före	   Under	   Efter	  
Borås	  med	  omnejd	   59	   77	   64	  
Göteborgsområdet	   16	   14	   18	  
Övriga	  Västra	  Götaland	   11	   7	   7	  
Övriga	  Sverige	   9	   2	   5	  
Utlandet	   5	   0	   7	  

VVaall   aavv  hhööggsskkoollaa  

Resultatet visar på en ökning av Högskolan i Borås som förstahandsval 
jämfört mot 2001-års studentgrupp. 
Tabell	  5.3 Högskola	  som	  var	  studentens	  förstahandsval.	  	  

Andel	  i	  procent.	  	  

Lärosäte	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   73,1	   75,3	  
Chalmers	   9,4	   12,7	  
Göteborgs	  universitet	   3,8	   4,2	  
Annan	   9,5	   7,8	  

Ålder	   Kvinnor	   Män	  
under	  34	  år	   28,3	   52,8	  
35-‐44	  år	   7,5	   3,8	  
över	  45	  år	   3,8	   3,8	  

Foto: Jerker Andersson AB 
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AAssppeekktteerr  ––  ppååvveerrkkaann  fföörr  ssttuuddiieerr  

Tabell	  5.4 Vilken	  var	  den	  viktigaste	  aspekten,	  när	  du	  gjorde	  	  
ditt	  val	  av	  utbildning?	  Andel	  i	  procent.	  

Aspekt	   2005	   2001	  
av	  intresse	   34,0	   41,6	  
för	  att	  höja	  min	  kompetens	   34,0	   36,7	  
att	  utbildningen	  fanns	  nära	  min	  hemort	   22,6	   8,5	  
annan	   5,7	   2,4	  
påverkan	  från	  familj	   3,8	   3,6	  
påverkan	  från	  lärare,	  studie-‐	  och	  yrkesvägledare	   0,0	   1,8	  

EExxaammeenn  

34 alumner anger att de har tagit ut en examen. 32 av dessa har tagit en 
examen vid Högskolan i Borås. Två alumner anger examen vid ”handels” 
Göteborgs universitet samt vid Högskolan i Skövde. Nio avbröt sina 
studier. Resterande tio har inte tagit ut examen.  
Tabell	  5.5 Har	  du	  tagit	  ut	  en	  examen?	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Examen	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   60,4	  	   53,0	  	  
inte	  tagit	  ut	  examen	   18,9	  	   20,5	  	  
avbröt	  studierna	   17,0	  	   22,3	  	  
annan	  högskola	   3,8	  	   4,2	  	  
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EExxaammeennssggrraaddeerr   

77 procent av de som påbörjade ett program har tagit ut en examen och 
företrädesvis kandidat-, magister- samt högskoleexamen, exkluderat stu-
denter som avbrutit sin utbildning. 

 
Figur	  5.1 Korstabulering	  av	  frågorna:	  Vilken	  är	  den	  högsta	  examensgrad	  du	  tagit	  på	  

den	  utbildning	  som	  enkäten	  avser?	  Samt	  vilket	  år	  tog	  du	  din	  examen?	  
Andel	  i	  procent.	  N	  =	  34.	  

AAnnssttääll llnniinnggssbbaarrhheett  

AAnnssttääll llnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Två år efter avslutade studier har drygt 81 procent av studenterna från 
institutionen ett arbete. Vid 2001-års studentgrupp var det 81 procent 
som hade ett arbete inom två år efter avslutade studier. 
Tabell	  5.6 När	  anställning	  skett	  för	  programstudenter	  vid	  institutionen.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Anställning	   2005	   2001	  
var	  egen	  företagare	   0,0	   1,6	  
hade	  redan	  arbete	   37,2	   15,5	  
inom	  ett	  halvår	   37,2	   44,2	  
inom	  ett	  år	   2,3	   10,0	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   2,3	   7,0	  
efter	  två	  år	   2,3	   3,1	  
är	  arbetssökande	   11,6	   7,0	  
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gör	  annat	   7,0	   11,6	  

HHuuvvuuddssaakkll iigg  ssyysssseellssäättttnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Har du som huvudsaklig sysselsättning arbetat efter avslutad utbildning; 
mer än 50 procent? 87,5 procent anger en fast anställning samt 12,5 pro-
cent ett bemanningsföretag. 2001-års alumner angav drygt 81 procent 
”fast anställning”. 
Tabell	  5.7 Arbete	  efter	  utbildningen,	  mer	  än	  halvtid.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbete	  efter	  utb.	   2005	   2001	  
mindre	  än	  ett	  år	   3,8	   13,2	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   11,3	   19,4	  
mer	  än	  två	  år	   45,3	   47,3	  
nej	   5,7	   1,6	  
gör	  annat	   33,9	   18,6	  

AArrbbeettaarr   iinnoomm  yyrrkkeessoommrrååddeett   

Hur stor del av den tid som du arbetat har varit inom området du utbil-
dats för?  
Tabell	  5.8 Arbete	  inom	  yrkesområdet.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Inom	  utb.	  området	   2005	   2001	  
hela	  tiden	   68,8	   49,5	  
mer	  än	  halva	  tiden	   9,4	   11,7	  
mindre	  än	  halva	  tiden	   12,5	   20,4	  
inte	  alls	   9,4	   18,4	  

AArrbbeettee  uunnddeerr   uuttbbii llddnniinnggsstt iiddeenn  

Tabell	  5.9 Arbetade	  under	  utbildningen.	  Alternativet	  heltid	  	  
saknades	  vid	  2001-‐års	  studentgrupp.	  	  
Andel	  i	  procent.	  

Arbetstid	   2005	   2001	  
ja,	  mindre	  än	  25	  %	   45,5	   41,9	  
ja,	  mellan	  25-‐50	  %	   20,5	   18,6	  
ja,	  över	  50	  %	  	   2,3	   0,8	  
heltid	   2,3	   0,0	  
nej	   29,5	   38,8	  
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En stor andel av studenterna har arbetat under sin utbildningstid. 66 
procent anger att de arbetat upp till 50 procent under studietiden. Stu-
dentspegeln för 2007 anger att hälften av studenterna arbetar under en 
typisk sjudagarsvecka. Av dessa arbetar drygt hälften mer än 10 timmar 
per vecka (Högskoleverket, 2007). Det framgår att en större andel arbetar 
inom utbildningsområdet under studierna jämfört med 2001-års grupp. 
Tabell	  5.10 Arbetar	  du	  inom	  det	  området	  du	  utbildats	  för?	  	  

Andel	  i	  procent.	  

	  
2005	   2001	  

ja	   25,8	   19,0	  
nej	   74,2	   81,0	  

AArrbbeettssggiivvaarree  oocchh  rreeggiioonn  

Frågorna ställdes inte på exakt ett likartat sätt vid 2005 och 2001-års 
undersökning. När 2007-års studie utfördes var dessa två frågor ”flervals 
och i matrisform”. En korrekt procentsats var svår att definiera vid 2007-
års studie. 
Tabell	  5.11 Arbetsgivare	  samt	  regioner	  där	  alumner	  arbetar.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbetsgivare	   2005	  
	  Privat	   59,4	  
	  Kommun	   9,4	  
	  Stat	   12,5	  
	  Egen	  företagare	   3,1	  
	  Bemanningsföretag	   9,4	  
	  Landsting	   0,0	  
	  

	   	   	  Regioner	   2005	   2001	  
Övriga	  Sverige	   6,3	   15,9	  
Västra	  Götalandsregionen	   87,5	   65,9	  
Utomlands	   6,3	   0,8	  

  



84  RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING 

 

LLöönneenniivvåå  

Jämfört med 2007-års studie har en större andel hamnat i lönespannet 
25 000 - > 29 000. Populationen för icke uttagen examen är låg, därav 
bör en mer försiktig tolkning göras.  

 

Figur	  5.2 Diagrammet	  anger	  nuvarande	  lönenivå	  med	  eller	  utan	  uttaget	  	  
examensbevis.	  Andel	  i	  procent,	  som	  då	  relateras	  till	  respektive	  	  
undergrupps	  antal.	  

FFäärrddiigghheettssttrräänniinngg  

Här redovisas om de studenter som examinerats från institutionen  
är väl förberedda och har haft möjlighet att under sin studietid tillgodo-
göra sig förmågor, färdigheter, kompetenser samt den kunskap som de 
anser sig behöva i sin kommande yrkespraxis.  
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FFöörrmmååggoorr,,   ffäärrddiigghheetteerr   oocchh  kkoommppeetteennsseerr   ii   aarrbbeetteett  vvss   uuttbbii lldd--
nniinnggeenn  

Tabell	  5.12 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  
	   I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarar	  att	  du	  skall	  

kunna?	  	  

	   Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  	  
Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärdet	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  för	  arbete	  3,35;	  utbildning	  3,11.	  

Item Arbete	  M s Utb.	  M s
självständigt	  lösa	  problem 4,71 0,57 3,83 0,90
vara	  serviceinriktad 4,45 0,83 2,83 1,13
använda	  IT	  för	  informationssökning 4,45 0,95 3,85 1,08
organisera	  och	  planera	  arbetssituationer 4,37 0,94 3,50 0,99
använda	  IT	  för	  dokumentation 4,50 0,92 3,83 1,01
använda	  IT	  för	  kommunikation 4,45 0,98 3,58 1,08
tillämpa	  kritiskt	  tänkande 4,34 0,85 3,78 0,89
söka	  och	  värdera	  information 4,21 0,96 3,80 1,02
arbeta	  i	  team 4,16 1,05 3,78 1,05
använda	  IT	  för	  presentation 4,16 1,08 3,58 1,24
argumentera	  och	  övertyga 4,16 1,05 3,62 0,98
analysera	  problem 4,08 1,00 3,83 0,84
följa	  kunskapsutvecklingen	  inom	  arbetsområdet 4,05 1,04 3,50 0,96
genomföra	  förändringar 4,00 0,99 3,03 0,97
inspirera	  andra 3,89 0,98 3,20 1,07
utrymme	  för	  kreativitet 3,84 1,00 3,15 1,10
inta	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt 3,82 1,14 3,58 1,11
tillämpa	  lagar	  och	  författningar 3,58 1,45 3,52 1,13
tolka	  olika	  sociala	  situationer 3,50 1,39 2,90 1,00
utföra	  muntliga	  presentationer 3,47 1,25 3,57 0,98
utföra	  skriftliga	  presentationer 3,26 1,33 3,70 0,99
göra	  skriftliga	  presentationer 3,16 1,22 3,68 1,14
kommunicera	  på	  engelska,	  generellt 3,13 1,32 2,42 1,06
förstå	  olika	  kulturyttringar 3,13 1,28 2,52 1,13
kommunicera	  på	  engelska	  inom	  den	  egna	  professionen 3,08 1,48 2,40 1,13
anlägga	  ett	  internationellt	  perspektiv 2,97 1,53 2,73 1,13
upptäcka,	  analysera	  och	  förhålla	  sig	  till	  etiska	  aspekter 2,95 1,29 2,95 1,13
utnyttja	  historisk	  medvetenhet 2,92 1,26 2,77 1,07
kommunicera	  på	  annat	  utländskt	  språk	  än	  engelska 1,68 0,96 1,60 0,93

M-‐totalt 3,74 3,28  



86  RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING 

 

IInnsstt ii ttuuttiioonnssssppeeccii ff iikkaa  ffrrååggeessttääll llnniinnggaarr   

Institutionen gavs möjlighet att lägga till institutionsspecifika frågeställ-
ningar i enkäten.  
Tabell	  5.13 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  
	   I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarat	  att	  du	  skall	  

kunna?	  	  

	   Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  
Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärden	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  3,07	  respektive	  3,21.	  

Item Arbete	  M s Utb.	  M s
analysera	  och	  utvärdera	  tekniska	  problemställngar 4,09 1,30 3,47 1,16
utföra	  teknisk	  dokumentation 4,00 1,19 3,29 1,31
handha	  olika	  mjukvaror 4,03 1,23 2,89 1,23
utföra	  praktiska	  arbetsmoment 3,59 1,41 3,13 1,44
tillsammans	  med	  andra	  utveckla	  nya	  produkter	  och	  idéer 3,41 1,36 3,00 0,99
tillämpa	  matematikkunskaper 3,34 1,04 3,92 1,08
tillämpa	  naturvetenskapliga	  kunskaper	  såsom	  fysik	  och	  kemi 3,03 1,36 3,61 1,31
beakta	  miljöaspekter 3,03 1,60 3,03 1,10
självständigt	  utveckla	  nya	  produkter	  och	  idéer 3,00 1,39 2,87 1,04
kommersialisera	  produkter	  och	  idéer 2,69 1,40 2,47 1,13
handha	  laborationsutrustning 2,66 1,75 3,13 1,46

3,35 3,16  

UUttbbii llddnniinnggeennss  rreelleevvaannss  

63 procent av studenterna anger att utbildningen varit relevant för sitt 
nuvarande arbete, 29 procent anger delvis relevant och nio procent anger 
ej relevant. Om respondenten angav nej så ”routades”10 denne över till en 
öppen frågeställning:  

Varför anser du att utbildningen inte varit relevant för ditt arbete? 

Några citat får illustrerara studenters kommentarer: 

Helt annan bransch. 

Min arbetsgivare uppskattar inte min utbildning och kan/vill inte erbjuda ett 
jobb som är passande till min utbildning. 

                                                             
10  Routing innebär att respondenten, beroende av svaret på en tidigare fråga, lotsas till 

en uppföljande frågeställningen. 
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YYrrkkeesspprraakkttiikk  

På frågan: hur var kontakten med din kommande yrkespraktik under 
utbildningen? anger respondenterna ett medelvärde; m = 1,9 där 1 mots-
varar obefintlig och 5 mycket bra.  

FFrraammttiiddaa  ssttuuddiieerr  

71 procent anger att de mycket väl kan tänka sig att studera vidare. 44 
procent kan tänka sig att söka till forskarutbildningen. 11 procent är 
redan doktorander. Fyra procent har sökt till forskarutbildningen. 

RReennoommmméé  

På frågan: hur uppfattar du att ditt renommé är utifrån att du läst vid 
Högskolan i Borås? Institutionen får ett gott betyg; m = 3,7. 1 motsvarar 
som mycket dåligt och 5 som mycket gott.  

SSttuuddeennttkkåårreenn  

15 procent av de studenter som påbörjade programstudier vid institut-
ionen anger att de varit aktiva inom studentkåren. Medelvärdet är 3,2 på 
frågan: Hur uppfattade du informationen från studentkåren när du på-
började utbildningen? 1 motsvarar som obefintlig och 5 som mycket god. 
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Institutionen för pedagogik 

Tabell	  6.1 Åldersfördelning.	  Andel	  i	  	  
procent.	  N	  =	  67. 

Ålder	   Kvinnor	   Män	  
under	  34	  år	   59,7	   7,4	  
35-‐44	  år	   16,4	   6,0	  
över	  45	  år	   10,4	   1,5	  

 
 

BBoossttaaddssoorrtt   

Tabell	  6.2 Studenters	  bostadsort	  före,	  	  
under	  och	  efter	  studierna.	  	  
Andel	  i	  procent.	  

Bostadsort	   Före	   Under	   Efter	  
Borås	  med	  omnejd	   48	   59	   49	  
Göteborgsområdet	   16	   16	   12	  
Övriga	  Västra	  Götaland	   18	   13	   18	  
Övriga	  Sverige	   16	   11	   21	  
Utlandet	   2	   0	   0	  

VVaall   aavv  hhööggsskkoollaa  

Resultatet visar på en minskning av Högskolan i Borås som förstahands-
val jämfört mot 2001-års studentgrupp. 
Tabell	  6.3 Högskola	  som	  var	  studentens	  förstahandsval.	  	  

Andel	  i	  procent.	  	  

Lärosäte	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   73,1	   88,6	  
Göteborgs	  universitet	   20,9	   7,0	  
Högskolan	  i	  Jönköping	   3,0	   1,8	  
Chalmers	   0,0	   0,9	  
Annan	   3,0	   3,6	  

Foto: Peter Andersson/Mimbild 
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AAssppeekktteerr  ––  ppååvveerrkkaann  fföörr  ssttuuddiieerr  

Tabell	  6.4 Vilken	  var	  den	  viktigaste	  aspekten,	  när	  du	  gjorde	  	  
ditt	  val	  av	  utbildning?	  Andel	  i	  procent.	  

Aspekt	   2005	   2001	  
av	  intresse	   73,1	   59,2	  
för	  att	  höja	  min	  kompetens	   17,9	   27,2	  
att	  utbildningen	  fanns	  nära	  min	  hemort	   6,0	   6,0	  
påverkan	  från	  familj	   3,0	   2,6	  
annan	   0,0	   2,6	  
påverkan	  från	  lärare,	  studie-‐	  och	  yrkesvägledare	   0,0	   1,8	  

EExxaammeenn  

56 alumner anger att de har tagit ut en examen. 54 av dessa har tagit en 
examen vid Högskolan i Borås. Två alumner anger examen vid Göte-
borgs universitet. Nio avbröt sina studier. Resterande fem har inte tagit 
ut examen.  
Tabell	  6.5 Har	  du	  tagit	  ut	  en	  examen?	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Examen	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   80,6	  	   69,3	  	  
inte	  tagit	  ut	  examen	   7,5	  	   16,7	  	  
avbröt	  studierna	   9,0	  	   9,7	  	  
annan	  högskola	   3,0	  	   4,4	  	  
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EExxaammeennssggrraaddeerr   

96 procent har tagit ut en examen och företrädesvis kandidat- och hög-
skoleexamen, exkluderat studenter som avbrutit sin utbildning. 

 
Figur	  6.1 Korstabulering	  av	  frågorna:	  Vilken	  är	  den	  högsta	  examensgrad	  du	  tagit	  på	  

den	  utbildning	  som	  enkäten	  avser?	  Samt	  vilket	  år	  tog	  du	  din	  examen?	  
Andel	  i	  procent.	  N	  =	  56.	  

AAnnssttääll llnniinnggssbbaarrhheett  

AAnnssttääll llnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Två år efter avslutade studier har drygt 91 procent av studenterna från 
institutionen ett arbete. Vid 2001-års studentgrupp var det 94 procent 
som hade ett arbete inom två år efter avslutade studier. 
Tabell	  6.6 När	  anställning	  skett	  för	  programstudenter	  vid	  institutionen.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Anställning	   2005	   2001	  
var	  egen	  företagare	   0,0	   0,0	  
hade	  redan	  arbete	   41,0	   18,4	  
inom	  ett	  halvår	   42,6	   67,9	  
inom	  ett	  år	   0,0	   5,8	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   1,6	   0,9	  
efter	  två	  år	   6,6	   0,9	  
är	  arbetssökande	   1,6	   3,9	  
gör	  annat	   6,6	   1,9	  
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HHuuvvuuddssaakkll iigg  ssyysssseellssäättttnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Har du som huvudsaklig sysselsättning arbetat efter avslutad utbildning; 
mer än 50 procent? 75 procent anger en fast anställning. 2001-års alum-
ner angav drygt 52 procent ”fast anställning”. 
Tabell	  6.7 Arbete	  efter	  utbildningen,	  mer	  än	  halvtid.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbete	  efter	  utb.	   2005	   2001	  
mindre	  än	  ett	  år	   10,7	   8,7	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   30,4	   31,1	  
mer	  än	  två	  år	   51,8	   53,4	  
nej	   7,1	   1,0	  
gör	  annat	   0,0	   5,8	  

AArrbbeettaarr   iinnoomm  yyrrkkeessoommrrååddeett   

Hur stor del av den tid som du arbetat har varit inom området du utbil-
dats för?  
Tabell	  6.8 Arbete	  inom	  yrkesområdet.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Inom	  utb.	  området	   2005	   2001	  
hela	  tiden	   82,7	   71,9	  
mer	  än	  halva	  tiden	   11,5	   9,4	  
mindre	  än	  halva	  tiden	   1,9	   6,3	  
inte	  alls	   3,8	   12,5	  

AArrbbeettee  uunnddeerr   uuttbbii llddnniinnggsstt iiddeenn  

Tabell	  6.9 Arbetade	  under	  utbildningen.	  Alternativet	  heltid	  	  
saknades	  vid	  2001-‐års	  studentgrupp.	  	  
Andel	  i	  procent.	  

Arbetstid	   2005	   2001	  
ja,	  mindre	  än	  25	  %	   41,0	   47,6	  
ja,	  mellan	  25-‐50	  %	   26,2	   13,6	  
ja,	  över	  50	  %	  	   4,9	   4,9	  
heltid	   24,6	   0,0	  
nej	   3,3	   34,0	  

 

En stor andel av studenterna har arbetat under sin utbildningstid. 67 
procent anger att de arbetat upp till 50 procent under studietiden. Stu-
dentspegeln för 2007 anger att hälften av studenterna arbetar under en 
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typisk sjudagarsvecka. Av dessa arbetar drygt hälften mer än 10 timmar 
per vecka (Högskoleverket, 2007). Det framgår att en större andel arbetar 
inom utbildningsområdet under studierna jämfört med 2001-års grupp. 
Tabell	  6.10 Arbetar	  du	  inom	  det	  området	  du	  utbildats	  för?	  	  

Andel	  i	  procent.	  

	  
2005	   2001	  

ja	   43,5	   19,0	  
nej	   56,5	   81,0	  

AArrbbeettssggiivvaarree  oocchh  rreeggiioonn  

Frågorna ställdes inte på exakt ett likartat sätt vid 2005 och 2001-års 
undersökning. När 2007-års studie utfördes var dessa två frågor ”flervals 
och i matrisform”. En korrekt procentsats var svår att definiera vid 2007-
års studie. 
Tabell	  6.11 Arbetsgivare	  samt	  regioner	  där	  alumner	  arbetar.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbetsgivare	   2005	  
	  Kommun	   92,3	  
	  Privat	   3,8	  
	  Annan	   3,8	  
	  

	   	   	  
	   	   	  Regioner	   2005	   2001	  
Västra	  Götalandsregionen	   76,9	   69,2	  
Övriga	  Sverige	   23,1	   14,1	  
Utomlands	   0,0	   1,8	  
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LLöönneenniivvåå  

Jämfört med 2007-års studie har en större andel hamnat i lönespannet 
25 000 - > 29 000. Populationen för icke uttagen examen är låg, därav 
bör en mer försiktig tolkning göras.  

 

Figur	  6.2 Diagrammet	  anger	  nuvarande	  lönenivå	  med	  eller	  utan	  uttaget	  	  
examensbevis.	  Andel	  i	  procent,	  som	  då	  relateras	  till	  respektive	  	  
undergrupps	  antal.	  

FFäärrddiigghheettssttrräänniinngg  

Här redovisas om de studenter som examinerats från institutionen  
är väl förberedda och har haft möjlighet att under sin studietid tillgodo-
göra sig förmågor, färdigheter, kompetenser samt den kunskap som de 
anser sig behöva i sin kommande yrkespraxis.  
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FFöörrmmååggoorr,,   ffäärrddiigghheetteerr   oocchh  kkoommppeetteennsseerr   ii   aarrbbeetteett  vvss   uuttbbii lldd--
nniinnggeenn  

Tabell	  6.12 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  
	   I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarar	  att	  du	  skall	  

kunna?	  	  

	   Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  	  
Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärdet	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  för	  arbete	  3,85;	  utbildning	  3,69.	  

Item Arbete	  M s Utb.	  M s
arbeta	  i	  team	  	  	   4,89 0,38 4,49 0,78
tolka	  olika	  sociala	  situationer	  	  	   4,74 0,56 4,18 0,81
organisera	  och	  planera	  arbetssituationer	  	  	   4,72 0,57 4,00 1,02
utrymme	  för	  kreativitet	  	  	   4,68 0,58 4,11 0,94
inspirera	  andra	  	  	   4,66 0,59 3,91 1,02
självständigt	  lösa	  problem	  	  	   4,55 0,57 3,93 0,98
genomföra	  förändringar	  	  	   4,47 0,67 3,82 0,95
tillämpa	  kritiskt	  tänkande	  	  	   4,47 0,64 4,14 0,95
följa	  kunskapsutvecklingen	  inom	  arbetsområdet	  	  	   4,43 0,75 3,93 1,07
använda	  IT	  för	  dokumentation	  	  	   4,28 0,95 3,91 1,02
vara	  serviceinriktad	  	  	   4,25 1,05 3,39 1,25
upptäcka,	  analysera	  och	  förhålla	  sig	  till	  etiska	  aspekter	   4,23 1,09 3,93 1,00
söka	  och	  värdera	  information	  	  	   4,21 0,86 4,04 0,80
analysera	  problem	  	  	   4,15 0,72 3,96 0,96
inta	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	  	  	   4,15 1,05 4,19 0,97
förstå	  olika	  kulturyttringar	  	  	   4,09 1,24 3,91 0,97
använda	  IT	  för	  kommunikation	  	  	   4,08 1,05 3,89 1,08
använda	  IT	  för	  informationssökning	  	  	   4,04 1,09 4,02 0,97
argumentera	  och	  övertyga	  	  	   3,94 0,91 3,89 0,88
utföra	  muntliga	  presentationer	  	  	   3,94 1,08 4,02 0,95
tillämpa	  lagar	  och	  författningar	  	  	   3,87 1,23 3,51 1,09
använda	  IT	  för	  presentation	  	  	   3,83 1,21 3,95 1,03
utföra	  skriftliga	  presentationer	  	  	   3,74 1,02 4,35 0,90
anlägga	  ett	  internationellt	  perspektiv	  	  	   3,43 1,26 3,47 1,18
göra	  skriftliga	  presentationer	  	  	   3,38 0,97 4,18 0,93
utnyttja	  historisk	  medvetenhet	  	  	   2,96 1,19 3,26 1,04
kommunicera	  på	  engelska,	  generellt	  	   2,38 1,18 2,72 1,18
kommunicera	  på	  engelska	  inom	  den	  egna	  professionen	  	  	   2,34 1,24 2,61 1,13
kommunicera	  på	  annat	  utländskt	  språk	  än	  engelska	  	  	   1,96 1,29 1,75 1,07

M-‐totalt 3,96 3,77  
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IInnsstt ii ttuuttiioonnssssppeeccii ff iikkaa  ffrrååggeessttääll llnniinnggaarr  

Institutionen gavs möjlighet att lägga till institutionsspecifika frågeställ-
ningar i enkäten.  
Tabell	  6.13 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  
	   I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarat	  att	  du	  skall	  

kunna?	  	  

	   Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  
Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärden	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  4,02	  respektive	  3,70.	  

Item Arbete	  M s Utb.	  M s
möta	  barns	  behov	   4,49 1,24 3,93 1,17
arbeta	  demokratiskt 4,49 0,96 3,95 1,14
konkretisera	  styrdokument 4,41 1,21 3,89 1,22
genomföra	  utvärderingar 4,41 0,96 3,79 1,02
samarbeta	  med	  föräldrar 4,37 1,27 3,20 1,21
självförtroende	  för	  yrket 4,37 0,93 3,64 1,12
förstå	  betydelsen	  av	  genusfrågor 4,22 1,20 4,04 1,16
leda	  utveckling	  av	  arbetsformer 4,16 1,01 3,41 1,09
bedöma	  och	  dokumentera	  elevers	  utveckling 4,14 1,37 3,45 1,21
planera	  utbildning 4,12 1,29 3,66 1,23
yrkesetiska	  frågeställningar 3,92 1,15 3,73 1,05
arbeta	  utifrån	  ett	  förebyggande	  hälsoperspektiv 3,92 1,17 3,23 0,95
konkretisera	  forskningsresultat 3,47 1,16 3,71 1,11

M-‐totalt 4,19 3,66  

IInnddeexxeerr iinngg 

De institutionella frågorna ovan har indexerats i ett gemensamt index. 
Vid 2007-års studie fanns inriktningar inom lärarprogrammet medan 
2011-års studie, för programmet, inte hade den uppdelningen. En jämfö-
relse görs på grundval av att 2007-års studie har transformerats till alter-
nativet ”lärarprogram” exkluderat akademiskt introduktionsår samt pro-
grammet PIKT. 



HÖGSKOLAN I BORÅS  97 

 

 

Figur	  6.3 Positiv	  opinion	  för	  index	  (arbete	  vs	  utbildning).	  	  
Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  

Det som kan påvisas i graferna är att det skett en förbättring inom ut-
bildningen. Dock upplevs kraven vara högre i arbetslivet än vad institut-
ionen levererar. Kraven i arbetslivet är ungefär jämförbara över de båda 
studierna. 

UUttbbii llddnniinnggeennss  rreelleevvaannss  

84 procent av studenterna anger att utbildningen varit relevant för sitt 
nuvarande arbete. 14 procent anger delvis relevant och två procent anger 
ej relevant. Om respondenten angav nej så ”routades”11 denne över till en 
öppen frågeställning:  

Varför anser du att utbildningen inte varit relevant för ditt arbete? 

Ett citat får illustrerara en students kommentar: 
Så här i efterhand har lärarutbildningen visat sig vara så bristfällig att jag valt att 
inte arbeta som lärare, då jag helt enkelt inte känner mig kompetent nog. Tack 
och lov finns det en privatmarknad, som vet hur löner, förmåner och organisat-
ion fungerar. 

                                                             
11  Routing innebär att respondenten, beroende av svaret på en tidigare fråga, lotsas till 

en uppföljande frågeställningen. 
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YYrrkkeesspprraakkttiikk  

På frågan: hur var kontakten med din kommande yrkespraktik under 
utbildningen? anger respondenterna ett medelvärde; m = 4,1 där 1 mots-
varar obefintlig och 5 mycket bra.  

FFrraammttiiddaa  ssttuuddiieerr  

68 procent anger att de mycket väl kan tänka sig att studera vidare. 47 
procent kan tänka sig att söka till forskarutbildningen.  

RReennoommmméé  

På frågan: hur uppfattar du att ditt renommé är utifrån att du läst vid 
Högskolan i Borås? Institutionen får ett gott betyg; m = 4,1. 1 motsvarar 
som mycket dåligt och 5 som mycket gott.  

SSttuuddeennttkkåårreenn  

Sex procent av de studenter som påbörjade programstudier vid institut-
ionen anger att de varit aktiva inom studentkåren. Medelvärdet är 3,6 på 
frågan: Hur uppfattade du informationen från studentkåren när du på-
började utbildningen? 1 motsvarar som obefintlig och 5 som mycket god. 
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Institutionen 
Textilhögskolan 

Tabell	  7.1 Åldersfördelning.	  Andel	  i	  
procent.	  N	  =	  61. 

Ålder	   Kvinnor	   Män	  
under	  34	  år	   96,7	   1,6	  
35-‐44	  år	   4,9	   0,0	  

över	  45	  år	   1,6	   0,0	  

BBoossttaaddssoorrtt   

Tabell	  7.2 Studenters	  bostadsort	  före,	  under	  och	  efter	  studierna.	  	  
Andel	  i	  procent.	  	  

Bostadsort	   Före	   Under	   Efter	  
Borås	  med	  omnejd	   13	   61	   18	  
Göteborgsområdet	   27	   34	   32	  
Övriga	  Västra	  Götaland	   14	   4	   2	  
Övriga	  Sverige	   41	   2	   36	  
Utlandet	   5	   0	   13	  

VVaall   aavv  hhööggsskkoollaa  

Resultatet visar på en ökning av Högskolan i Borås som förstahandsval 
jämfört mot 2001-års studentgrupp. 
Tabell	  7.3 Högskola	  som	  var	  studentens	  förstahandsval.	  	  

Andel	  i	  procent.	  	  

Lärosäte	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   93,4	   92,3	  
Chalmers	   1,6	   1,9	  
Göteborgs	  universitet	   0,0	   3,8	  
Annan	   4,9	   1,9	  

  

Foto: Patrik Karlsson 
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AAssppeekktteerr  ––  ppååvveerrkkaann  fföörr  ssttuuddiieerr  

Tabell	  7.4 Vilken	  var	  den	  viktigaste	  aspekten,	  när	  du	  gjorde	  ditt	  	  
val	  av	  utbildning?	  Andel	  i	  procent.	  

Aspekt	   2005	   2001	  
av	  intresse	   86,9	   76,9	  
för	  att	  höja	  min	  kompetens	   13,1	   19,2	  
att	  utbildningen	  fanns	  nära	  min	  hemort	   0,0	   1,9	  
påverkan	  från	  familj	   0,0	   0,0	  
annan	   0,0	   1,9	  
påverkan	  från	  lärare,	  studie-‐	  och	  yrkesvägledare	   0,0	   0,0	  

EExxaammeenn  

39 alumner anger att de har tagit ut en examen. 38 av dessa har tagit en 
examen vid Högskolan i Borås. En alumn anger examen vid Handels i 
Göteborg. Fem avbröt sina studier. Resterande 17 har inte tagit ut exa-
men.  
Tabell	  7.5 Har	  du	  tagit	  ut	  en	  examen?	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Examen	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   62,3	  	   61,8	  	  
inte	  tagit	  ut	  examen	   27,9	  	   23,0	  	  
avbröt	  studierna	   8,2	  	   13,5	  	  
annan	  högskola	   1,6	  	   1,9	  	  
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EExxaammeennssggrraaddeerr   

70 procent har tagit ut en examen och företrädesvis kandidat- och ma-
gisterexamen, exkluderat studenter som avbrutit sin utbildning. 

 
Figur	  7.1 Korstabulering	  av	  frågorna:	  Vilken	  är	  den	  högsta	  examensgrad	  du	  tagit	  på	  

den	  utbildning	  som	  enkäten	  avser?	  Samt	  vilket	  år	  tog	  du	  din	  examen?	  
Andel	  i	  procent.	  N	  =	  39.	  

AAnnssttääll llnniinnggssbbaarrhheett  

AAnnssttääll llnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Två år efter avslutade studier har drygt 87 procent av studenterna från 
institutionen ett arbete. Vid 2001-års studentgrupp var det knappt 87 
procent som hade ett arbete inom två år efter avslutade studier. 
Tabell	  7.6 När	  anställning	  skett	  för	  programstudenter	  vid	  institutionen.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Anställning	   2005	   2001	  
var	  egen	  företagare	   1,8	   4,4	  
hade	  redan	  arbete	   19,6	   22,2	  
inom	  ett	  halvår	   48,2	   44,4	  
inom	  ett	  år	   14,3	   13,3	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   3,6	   2,2	  
efter	  två	  år	   7,1	   0,0	  
är	  arbetssökande	   1,8	   4,4	  
gör	  annat	   3,6	   8,8	  
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HHuuvvuuddssaakkll iigg  ssyysssseellssäättttnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Har du som huvudsaklig sysselsättning arbetat efter avslutad utbildning; 
mer än 50 procent? 80 procent anger en fast anställning, Åtta procent 
vikariat samt sex procent egen företagare eller projektanställd. 2001-års 
alumner angav drygt 62 procent ”fast anställning”. 
Tabell	  7.7 Arbete	  efter	  utbildningen,	  mer	  än	  halvtid.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbete	  efter	  utb.	   2005	   2001	  
mindre	  än	  ett	  år	   18,9	   8,9	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   22,6	   22,2	  
mer	  än	  två	  år	   52,8	   0,0	  
nej	   5,7	   55,6	  
gör	  annat	   0,0	   13,3	  

AArrbbeettaarr   iinnoomm  yyrrkkeessoommrrååddeett   

Hur stor del av den tid som du arbetat har varit inom området du utbil-
dats för?  
Tabell	  7.8 Arbete	  inom	  yrkesområdet.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Inom	  utb.	  området	   2005	   2001	  
hela	  tiden	   84,0	   69,2	  
mer	  än	  halva	  tiden	   10,0	   17,9	  
mindre	  än	  halva	  tiden	   2,0	   0,0	  
inte	  alls	   4,0	   12,8	  

AArrbbeettee  uunnddeerr   uuttbbii llddnniinnggsstt iiddeenn  

Tabell	  7.9 Arbetade	  under	  utbildningen.	  Alternativet	  heltid	  	  
saknades	  vid	  2001-‐års	  studentgrupp.	  	  
Andel	  i	  procent.	  

Arbetstid	   2005	   2001	  
ja,	  mindre	  än	  25	  %	   51,8	   40,0	  
ja,	  mellan	  25-‐50	  %	   26,8	   31,1	  
ja,	  över	  50	  %	  	   1,8	   4,4	  
heltid	   0,0	   0,0	  
nej	   19,6	   24,4	  

 

En stor andel av studenterna har arbetat under sin utbildningstid. 78 
procent anger att de arbetat upp till 50 procent under studietiden. Stu-
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dentspegeln för 2007 anger att hälften av studenterna arbetar under en 
typisk sjudagarsvecka. Av dessa arbetar drygt hälften mer än 10 timmar 
per vecka (Högskoleverket, 2007). Det framgår att en större andel arbetar 
inom utbildningsområdet under studierna jämfört med 2001-års grupp. 
Tabell	  7.10 Arbetar	  du	  inom	  det	  området	  du	  utbildats	  för?	  	  

Andel	  i	  procent.	  

	  
2005	   2001	  

ja	   48,9	   44,4	  
nej	   51,1	   55,6	  

AArrbbeettssggiivvaarree  oocchh  rreeggiioonn  

Frågorna ställdes inte på exakt ett likartat sätt vid 2005 och 2001-års 
undersökning. När 2007-års studie utfördes var dessa två frågor ”flervals 
och i matrisform”. En korrekt procentsats var svår att definiera vid 2007-
års studie, därav kan det bli en högre procentsats än 100. 
Tabell	  7.11 Arbetsgivare	  samt	  regioner	  där	  alumner	  arbetar.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbetsgivare	   2005	  
	  Privat	   88,0	  
	  Egen	  företagare	   4,0	  
	  Privat	   4,0	  
	  Kommun	   2,0	  
	  Annan	   3,8	  
	  

	   	   	  
	   	   	  Regioner	   2005	   2001	  
Övriga	  Sverige	   40,0	   33,7	  
Västra	  Götalandsregionen	   48,0	   72,9	  
Utomlands	   12,0	   19,8	  
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LLöönneenniivvåå  

Jämfört med 2007-års studie har en större andel hamnat i lönespannet 
25 000 - 29 000. Populationen för icke uttagen examen är tillräcklig hög 
för att en god jämförelse kan utföras.  

 

Figur	  7.2 Diagrammet	  anger	  nuvarande	  lönenivå	  med	  eller	  utan	  uttaget	  	  
examensbevis.	  Andel	  i	  procent,	  som	  då	  relateras	  till	  respektive	  	  
undergrupps	  antal.	  

FFäärrddiigghheettssttrräänniinngg  

Här redovisas om de studenter som examinerats från institutionen är väl 
förberedda och har haft möjlighet att under sin studietid tillgodogöra sig 
förmågor, färdigheter, kompetenser samt den kunskap som de anser sig 
behöva i sin kommande yrkespraxis.  
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FFöörrmmååggoorr,,   ffäärrddiigghheetteerr   oocchh  kkoommppeetteennsseerr   ii   aarrbbeetteett  vvss   uuttbbii lldd--
nniinnggeenn  

Tabell	  7.12 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  
	   I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarar	  att	  du	  	  

skall	  kunna?	  	  

	   Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  	  
Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärdet	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  för	  arbete	  3,85;	  utbildning	  3,18.	  

Item Arbete	   s Utb.	  M s
självständigt	  lösa	  problem	   4,63 0,56 3,91 0,79
arbeta	  i	  team	   4,56 0,67 3,85 1,02
använda	  IT	  för	  kommunikation	   4,50 0,87 3,81 1,10
använda	  IT	  för	  dokumentation	   4,46 0,94 3,90 1,07
kommunicera	  på	  engelska	  inom	  den	  egna	  professionen	   4,37 1,03 3,33 1,22
tillämpa	  kritiskt	  tänkande	   4,37 0,79 3,70 0,93
använda	  IT	  för	  informationssökning	   4,35 0,86 3,94 1,18
kommunicera	  på	  engelska,	  generellt 4,33 0,92 3,15 1,13
analysera	  problem	   4,29 0,78 3,69 0,94
organisera	  och	  planera	  arbetssituationer	   4,12 0,94 3,60 0,89
inspirera	  andra	   4,12 0,94 2,96 0,95
använda	  IT	  för	  presentation	   4,04 1,17 4,00 1,10
utrymme	  för	  kreativitet	   4,04 1,01 3,67 0,98
argumentera	  och	  övertyga	   4,02 0,96 3,25 0,93
inta	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	   3,92 1,06 3,21 1,00
följa	  kunskapsutvecklingen	  inom	  arbetsområdet	   3,90 0,91 3,46 1,13
anlägga	  ett	  internationellt	  perspektiv	   3,81 1,17 3,21 1,09
genomföra	  förändringar	   3,79 1,05 2,56 1,14
söka	  och	  värdera	  information	   3,77 0,98 3,79 1,05
vara	  serviceinriktad	   3,50 1,21 2,23 1,11
utföra	  muntliga	  presentationer	   3,40 1,16 4,06 0,83
förstå	  olika	  kulturyttringar	   3,38 1,11 2,75 1,15
tolka	  olika	  sociala	  situationer	   3,29 1,09 2,73 1,05
upptäcka,	  analysera	  och	  förhålla	  sig	  till	  etiska	  aspekter 3,25 1,15 3,06 1,13
utföra	  skriftliga	  presentationer	   3,19 1,21 4,10 0,87
göra	  skriftliga	  presentationer	   3,17 1,26 4,04 0,95
tillämpa	  lagar	  och	  författningar	   3,06 1,32 2,31 1,11
utnyttja	  historisk	  medvetenhet	   3,00 1,19 2,65 0,97
kommunicera	  på	  annat	  utländskt	  språk	  än	  engelska	   1,81 1,27 1,56 1,04

M-‐totalt 3,81 3,33  
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IInnsstt ii ttuuttiioonnssssppeeccii ff iikkaa  ffrrååggeessttääll llnniinnggaarr   

Institutionen gavs möjlighet att lägga till institutionsspecifika frågeställ-
ningar i enkäten.  
Tabell	  7.13 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  
	   I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarat	  att	  	  

du	  skall	  kunna?	  	  

	   Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärden	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  3,44	  respektive	  3,37.	  

Item Arbete	   s Utb.	  M s
utöva	  dina	  fackkunskaper	   4,25 1,16 3,98 1,16
tillsammans	  med	  andra	  utveckla	  nya	  produkter	  och	  idéer	   4,21 1,20 3,47 1,05
utföra	  praktiska	  arbetsmoment	   4,13 1,16 3,92 1,11
handha	  olika	  mjukvaror	   4,04 0,99 3,14 1,00
självständigt	  utveckla	  nya	  produkter	  och	  idéer	   3,98 1,26 3,47 1,01
kommersialisera	  produkter	  och	  idéer	   3,77 1,32 2,92 0,96
analysera	  och	  utvärdera	  tekniska	  problemställningar	   3,75 1,25 3,27 1,10
beakta	  miljöaspekter	   3,73 1,22 3,63 1,20
analysera	  och	  utvärdera	  affärsmässiga	  problemställningar	   3,33 1,14 2,98 0,91
analysera	  och	  utvärdera	  etiska	  problemställningar	   3,06 1,17 3,20 1,23

M-‐totalt 3,83 3,40  

IInnddeexxeerr iinngg 

De institutionella frågorna ovan har indexerats i ett gemensamt index. 
Två av Textilhögskolans program jämförs; Textilekonom- samt Textil-
ingenjörsutbildning. Tillräckligt stora populationer innebär att mät-
ningen blir relevant. Kraven i arbetslivet upplevs generellt vara högre än 
vad institutionen levererar.  

 

Figur	  7.3 Positiv	  opinion	  för	  index	  (arbete	  vs	  utbildning).	  	  
Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  
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UUttbbii llddnniinnggeennss  rreelleevvaannss  

81 procent av studenterna anger att utbildningen varit relevant för sitt 
arbete. 15 procent anger delvis relevant och fyra procent anger ej rele-
vant. Om respondenten angav nej så ”routades”12 denne över till en öp-
pen frågeställning:  

Varför anser du att utbildningen inte varit relevant för ditt arbete? 

Några citat får illustrera studenters kommentarer. 
Jag tog mitt nuvarande jobb bara för pengarna. Inget annat. Finns inte så mycket 
inom vävområdet. 
Har ej fått jobb som textilingenjör, men använder mina kunskaper så ofta jag kan 
då jag stöter på textila frågor. 

YYrrkkeesspprraakkttiikk  

På frågan: hur var kontakten med din kommande yrkespraktik under 
utbildningen? anger respondenterna ett medelvärde; m = 2,33 där 1 mot-
svarar obefintlig och 5 mycket bra.  

FFrraammttiiddaa  ssttuuddiieerr  

88 procent anger att de mycket väl kan tänka sig att studera vidare. 56 
procent kan tänka sig att söka till forskarutbildningen. Tre studenter har 
sökt till forskarutbildningen men ej blivit antagna. En student är dokto-
rand. 

RReennoommmméé  

På frågan: hur uppfattar du att ditt renommé är utifrån att du läst vid 
Högskolan i Borås? Institutionen får ett gott betyg; m = 4,2. 1 motsvarar 
som mycket dåligt och 5 som mycket gott.  

                                                             
12  Routing innebär att respondenten, beroende av svaret på en tidigare fråga, lotsas till 

en uppföljande frågeställningen. 
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SSttuuddeennttkkåårreenn  

Tio procent av de studenter som påbörjade programstudier vid institut-
ionen anger att de varit aktiva inom studentkåren. Medelvärdet är 3,5 på 
frågan: Hur uppfattade du informationen från studentkåren när du på-
började utbildningen? 1 motsvarar som obefintlig och 5 som mycket god. 
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Institutionen för  
vårdvetenskap 

Tabell	  8.1 Åldersfördelning.	  Andel	  i	  
procent.	  N	  =	  80. 

Ålder	   Kvinnor	   Män	  
under	  34	  år	   26,3	   13,8	  
35-‐44	  år	   23,8	   18,8	  
över	  45	  år	   13,8	   3,8	  

  

BBoossttaaddssoorrtt  

Tabell	  8.2 Studenters	  bostadsort	  före,	  under	  och	  efter	  studierna.	  	  
Andel	  i	  procent.	  	  

Bostadsort	   Före	   Under	   Efter	  
Borås	  med	  omnejd	   32	   40	   32	  
Göteborgsområdet	   35	   32	   35	  
Övriga	  Västra	  Götaland	   20	   19	   17	  
Övriga	  Sverige	   12	   9	   15	  
Utlandet	   1	   0	   1	  

VVaall   aavv  hhööggsskkoollaa  

Resultatet visar på en minskning av Högskolan i Borås som förstahands-
val jämfört mot 2001-års studentgrupp. 
Tabell	  8.3 Högskola	  som	  var	  studentens	  förstahandsval.	  	  

Andel	  i	  procent.	  	  

Lärosäte	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   80,0	   83,0	  
Göteborgs	  universitet	   18,8	   11,4	  
Annan	   1,3	   13,7	  
	   	   	  

Foto: Peter Andersson/Mimbild 
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AAssppeekktteerr  ––  ppååvveerrkkaann  fföörr  ssttuuddiieerr  

Tabell	  8.4 Vilken	  var	  den	  viktigaste	  aspekten,	  när	  du	  gjorde	  	  
ditt	  val	  av	  utbildning?	  Andel	  i	  procent.	  

Aspekt	   2005	   2001	  
av	  intresse	   45,0	   40,9	  
för	  att	  höja	  min	  kompetens	   46,3	   52,3	  
att	  utbildningen	  fanns	  nära	  min	  hemort	   1,3	   2,3	  
påverkan	  från	  familj	   3,8	   1,1	  
annan	   0,0	   3,4	  
påverkan	  från	  lärare,	  studie-‐	  och	  yrkesvägledare	   0,0	   0,0	  

EExxaammeenn  

69 alumner anger att de har tagit ut en examen. 64 av dessa har tagit en 
examen vid Högskolan i Borås. Fem alumner anger examen vid andra 
lärosäten.13 Tre avbröt sina studier. Resterande sju har inte tagit ut  
examen.  
Tabell	  8.5 Har	  du	  tagit	  ut	  en	  examen?	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Examen	   2005	   2001	  
Högskolan	  i	  Borås	   81,0	  	   77,2	  	  
inte	  tagit	  ut	  examen	   8,9	  	   9,0	  	  
avbröt	  studierna	   3,8	  	   6,8	  	  
annan	  högskola	   6,3	  	   6,8	  	  

                                                             
13  Ernsta Sköndal högskola, Göteborgs sjuksköterskeskola, Hälsohögskolan i Jönkö-

ping, Karlstad universitet samt Mittuniversitetet. 
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EExxaammeennssggrraaddeerr   

90 procent har tagit ut en examen och företrädesvis kandidat-, yrkes- 
samt högskoleexamen, exkluderat studenter som avbrutit sin utbildning. 

 
Figur	  8.1 Korstabulering	  av	  frågorna:	  Vilken	  är	  den	  högsta	  examensgrad	  du	  tagit	  på	  

den	  utbildning	  som	  enkäten	  avser?	  Samt	  vilket	  år	  tog	  du	  din	  examen?	  
Andel	  i	  procent.	  N	  =	  68.	  

AAnnssttääll llnniinnggssbbaarrhheett  

AAnnssttääll llnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Två år efter avslutade studier har drygt 97 procent av studenterna från 
institutionen ett arbete. Vid 2001-års studentgrupp var det drygt 99 pro-
cent som hade ett arbete inom två år efter avslutade studier. 
Tabell	  8.6 När	  anställning	  skett	  för	  programstudenter	  vid	  institutionen.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Anställning	   2005	   2001	  
var	  egen	  företagare	   0,0	   0,0	  
hade	  redan	  arbete	   56,0	   62,2	  
inom	  ett	  halvår	   37,3	   34,1	  
inom	  ett	  år	   0,0	   1,2	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   1,3	   1,2	  
efter	  två	  år	   2,7	   0,0	  
är	  arbetssökande	   1,3	   0,0	  
gör	  annat	   1,3	   1,2	  
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HHuuvvuuddssaakkll iigg  ssyysssseellssäättttnniinngg  eefftteerr   ssttuuddiieerrnnaa  

Har du som huvudsaklig sysselsättning arbetat efter avslutad utbildning; 
mer än 50 procent? 87 procent anger en fast anställning, Åtta procent 
vikariat samt en procent ett bemanningsföretag. 2001-års alumner angav 
drygt 73 procent ”fast anställning”. 
Tabell	  8.7 Arbete	  efter	  utbildningen,	  mer	  än	  halvtid.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbete	  efter	  utb.	   2005	   2001	  
mindre	  än	  ett	  år	   9,6	   3,4	  
mellan	  ett	  och	  två	  år	   8,2	   9,1	  
mer	  än	  två	  år	   80,8	   79,5	  
nej	   1,4	   0,0	  
gör	  annat	   0,0	   8,0	  

AArrbbeettaarr   iinnoomm  yyrrkkeessoommrrååddeett   

Hur stor del av den tid som du arbetat har varit inom området du utbil-
dats för?  
Tabell	  8.8 Arbete	  inom	  yrkesområdet.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Inom	  utb.	  området	   2005	   2001	  
hela	  tiden	   83,1	   90,1	  
mer	  än	  halva	  tiden	   8,5	   6,2	  
mindre	  än	  halva	  tiden	   4,2	   2,2	  
inte	  alls	   4,2	   1,2	  

AArrbbeettee  uunnddeerr   uuttbbii llddnniinnggsstt iiddeenn  

Tabell	  8.9 Arbetade	  under	  utbildningen.	  Alternativet	  heltid	  	  
saknades	  vid	  2001-‐års	  studentgrupp.	  	  
Andel	  i	  procent.	  

Arbetstid	   2005	   2001	  
ja,	  mindre	  än	  25	  %	   28,0	   35,4	  
ja,	  mellan	  25-‐50	  %	   26,7	   17,1	  
ja,	  över	  50	  %	  	   20,0	   28,0	  
heltid	   10,7	   0,0	  
nej	   14,7	   19,5	  

 

En stor andel av studenterna har arbetat under sin utbildningstid. 55 
procent anger att de arbetat upp till 50 procent under studietiden. Stu-
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dentspegeln för 2007 anger att hälften av studenterna arbetar under en 
typisk sjudagarsvecka. Av dessa arbetar drygt hälften mer än 10 timmar 
per vecka (Högskoleverket, 2007). Det framgår att en högre andel arbetar 
inom utbildningsområdet, under studierna, jämfört med 2001-års grupp. 
Tabell	  8.10 Arbetar	  du	  inom	  det	  området	  du	  utbildats	  för?	  	  

Andel	  i	  procent.	  

	  
2005	   2001	  

ja	   76,6	   59,0	  
nej	   23,4	   41,0	  

AAnnssttääll llnniinnggssffoorrmm  oocchh  rreeggiioonn  

Frågorna ställdes inte på exakt ett likartat sätt vid 2005 och 2001-års 
undersökning. När 2007-års studie utfördes var dessa två frågor ”flervals 
och i matrisform”. En korrekt procentsats var svår att definiera vid 2007-
års studie. 
Tabell	  8.11 Arbetsgivare	  samt	  regioner	  där	  alumner	  arbetar.	  	  

Andel	  i	  procent.	  

Arbetsgivare	   2005	  
	  Landsting	   69,0	  
	  Kommun	   18,5	  
	  Privat	   11,3	  
	  Annan	   2,5	  
	  

	   	   	  
	   	   	  Regioner	   2005	   2001	  
Västra	  Götalandsregionen	   83,1	   73,0	  
Övriga	  Sverige	   15,5	   18,2	  
Utomlands	   1,4	   3,4	  
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LLöönneenniivvåå  

Jämfört med 2007-års studie har en större andel hamnat i lönespannet 
25 000 - 29 000. Populationen för icke uttagen examen är låg, därav bör 
en mer försiktig tolkning göras. 

 

Figur	  8.2 Diagrammet	  anger	  nuvarande	  lönenivå	  med	  eller	  utan	  uttaget	  	  
examensbevis.	  Andel	  i	  procent,	  som	  då	  relateras	  till	  respektive	  	  
undergrupps	  antal.	  

FFäärrddiigghheettssttrräänniinngg  

Här redovisas om de studenter som examinerats från institutionen är väl 
förberedda och har haft möjlighet att under sin studietid tillgodogöra sig 
förmågor, färdigheter, kompetenser samt den kunskap som de anser sig 
behöva i sin kommande yrkespraxis.  
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FFöörrmmååggoorr,,   ffäärrddiigghheetteerr   oocchh  kkoommppeetteennsseerr   ii   aarrbbeetteett  vvss   uuttbbii lldd--
nniinnggeenn  

Tabell	  8.12 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  
	   I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarar	  att	  	  

du	  skall	  kunna?	  	  

	   Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  	  
Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärdet	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  för	  arbete	  3,83;	  utbildning	  3,62.	  

Item Arbete	   s Utb.	  M s
självständigt	  lösa	  problem	   4,71 0,49 3,93 0,84
tillämpa	  kritiskt	  tänkande	   4,61 0,57 4,26 0,79
arbeta	  i	  team	   4,75 0,58 4,13 0,91
använda	  IT	  för	  dokumentation	   4,72 0,57 3,48 1,20
vara	  serviceinriktad	   4,62 0,69 3,75 1,08
upptäcka,	  analysera	  och	  förhålla	  sig	  till	  etiska	  aspekter 4,51 0,74 4,04 0,86
tolka	  olika	  sociala	  situationer	   4,30 0,90 3,67 1,05
organisera	  och	  planera	  arbetssituationer	   4,30 0,88 3,59 1,08
tillämpa	  lagar	  och	  författningar	   4,28 0,95 4,06 0,86
inspirera	  andra	   4,20 0,93 3,59 0,99
följa	  kunskapsutvecklingen	  inom	  arbetsområdet	   4,19 0,96 3,96 0,99
använda	  IT	  för	  kommunikation	   4,17 0,87 3,42 1,21
använda	  IT	  för	  informationssökning	   4,17 0,89 3,91 1,05
förstå	  olika	  kulturyttringar	   4,12 0,93 3,39 1,05
inta	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	   4,12 0,96 4,00 0,92
argumentera	  och	  övertyga	   4,04 0,83 3,59 0,91
söka	  och	  värdera	  information	   4,04 0,95 4,19 0,90
analysera	  problem	   3,94 1,10 3,96 1,04
genomföra	  förändringar	   3,75 0,98 3,32 0,88
utrymme	  för	  kreativitet	   3,59 1,03 3,39 1,06
utföra	  muntliga	  presentationer	   3,36 1,16 3,49 1,01
använda	  IT	  för	  presentation	   2,99 1,27 3,30 1,18
utföra	  skriftliga	  presentationer	   2,96 1,16 3,55 1,06
anlägga	  ett	  internationellt	  perspektiv	   2,84 1,07 2,71 1,10
utnyttja	  historisk	  medvetenhet	   2,68 1,16 2,93 1,26
kommunicera	  på	  engelska,	  generellt 2,45 0,85 2,29 1,06
göra	  skriftliga	  presentationer	   2,38 1,11 3,67 1,20
kommunicera	  på	  engelska	  inom	  den	  egna	  professionen	   2,25 0,91 2,20 1,07
kommunicera	  på	  annat	  utländskt	  språk	  än	  engelska	   1,77 0,86 1,67 1,00

Totalt 3,75 3,50  
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IInnsstt ii ttuuttiioonnssssppeeccii ff iikkaa  ffrrååggeessttääll llnniinnggaarr   

Institutionen gavs möjlighet att lägga till institutionsspecifika frågeställ-
ningar i enkäten.  
Tabell	  8.13 I	  vilken	  utsträckning	  innefattar	  ditt	  arbete	  att	  du	  skall	  kunna?	  
	   I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  utbildningen	  motsvarat	  att	  	  

du	  skall	  kunna?	  	  

	   Intervallskala	  1-‐5.	  1	  negativt;	  5	  positivt.	  
Rangordnat	  för	  arbetslivet.	  	  
Medelvärden	  vid	  2007-‐års	  studie	  var	  4,05	  respektive	  3,51.	  

Item Arbete	   s Utb.	  M s
utföra	  medicinska	  åtgärder	   4,67 0,87 4,03 1,04
utföra	  omvårdnadsåtgärder	   4,52 0,95 4,12 0,93
bedöma	  omvårdnadsbehov	   4,53 0,95 4,12 0,93
informera	  närstående	   4,48 0,90 3,32 1,21
arbeta	  utifrån	  ett	  förebyggande	  hälsovårdsperspektiv	   3,91 1,20 3,49 1,18
handleda	  studenter	   3,82 1,15 2,70 1,14
handleda	  personal	   3,74 1,10 2,86 1,17
följa	  kunskapsutvecklingen	  inom	  bio/medicinsk	  vetenskap	   3,71 1,19 3,46 1,20
följa	  kunskapsutvecklingen	  inom	  beteendevetenskap	   3,09 1,19 2,94 1,30
hantera	  och	  planera	  sjukvårdsekonomi	   2,64 1,39 2,10 1,30

M	  -‐	  totalt 3,91 3,31  
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IInnddeexxeerr iinngg  

De institutionella frågorna har indexerats i ett gemensamt index. Ett av 
vårdhögskolans program jämförs; Sjuksköterskeutbildningen. Tillräckligt 
stora populationer innebär att mätningen blir relevant. Kraven upplevs 
vara högre i arbetslivet än vad institutionen levererar. Det som är intres-
sant är att differensen skiljer sig så markant vid 2011-års studie. 

 

Figur	  8.3 Positiv	  opinion	  för	  index	  (arbete	  vs	  utbildning).	  	  
Kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  3,30.	  

UUttbbii llddnniinnggeennss  rreelleevvaannss  

92 procent av studenterna anger att utbildningen varit relevant för sitt 
nuvarande arbete och 8 procent anger delvis relevant. Om respondenten 
angav nej så ”routades”14 denne över till en öppen frågeställning. Inga 
skriftliga kommentarer är gjorda. 

YYrrkkeesspprraakkttiikk  

På frågan: hur var kontakten med din kommande yrkespraktik under 
utbildningen? anger respondenterna ett medelvärde; m = 4,33 där 1 mot-
svarar obefintlig och 5 mycket bra.  

                                                             
14  Routing innebär att respondenten, beroende av svaret på en tidigare fråga, lotsas till 

en uppföljande frågeställningen. 
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FFrraammttiiddaa  ssttuuddiieerr  

87 procent anger att de mycket väl kan tänka sig att studera vidare. 43 
procent kan tänka sig att söka till forskarutbildningen.  

RReennoommmméé  

På frågan: hur uppfattar du att ditt renommé är utifrån att du läst vid 
Högskolan i Borås? Institutionen får ett gott betyg; m = 4,2. 1 motsvarar 
som mycket dåligt och 5 som mycket gott.  

SSttuuddeennttkkåårreenn  

Åtta procent av de studenter som påbörjade programstudier vid institut-
ionen anger att de varit aktiva inom studentkåren. Medelvärdet är 3,3 på 
frågan: Hur uppfattade du informationen från studentkåren när du på-
började utbildningen? 1 motsvarar som obefintlig och 5 som mycket god. 
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4. Avslutande kommentar 

Högskolan har sedan lång tid tillbaks arbetat efter devisen ”ett profes-
sionslärosäte”. Ett professionslärosäte har som målsättning att knyta 
praktik och teori närmare varandra. Den högre utbildningens uppdrag 
består av att bedriva grundutbildning, forskning och att samverka med 
det omgivande samhället. Högskolan i Borås har sedan lång tid bedrivit 
grundutbildning mot professionsyrken inom t.ex. vård- och lärarsektorn.  
Högskolan i Borås har visat, i flera såväl interna som externa alumnun-
dersökningar, att högskolan studenter får jobb efter utbildningen. En 
viktig aspekt är ett utbildningsutbud som harmoniserar mot arbetsmark-
nadens behov. Genom ett pragmatiskt inriktat synsätt har högskolan 
lyckats väl i den målsättningen.  

Glädjande nog visar undersökningen på att mycket uppfattas vara bra 
inom grundutbildningen och har generellt blivit något bättre jämfört 
med 2007-års alumnundersökning. Varumärket Högskolan i Borås är 
fortsatt starkt bland studenter.  

Etableringsgraden på arbetsmarknaden, för Högskolans studenter, är 
fortsatt hög. Högskolans utbildningsutbud matchar väl arbetsmark-
nadens behov av ”rätt” utbildade studenter.  

Studierna motiveras såväl av intresse som att höja kompetensen. Studen-
terna anger att de vill bli attraktiva på arbetsmarknaden. Högskolans 
studenter har lätt för att få ett arbete efter studierna. Två år efter avslu-
tade studier anger 92 procent att de har erhållet ett arbete. Det är en 
ökning jämfört mot 2007-års studie och ligger klart över riksgenomsnit-
tet (80 procent). Det kan tilläggas att tre fjärdedelar anger; arbete inom 
sitt utbildningsområde hela tiden. En del av förklaringen till etablerings-
graden är troligtvis att högskolans utbildningar ligger i fas med vad nä-
ringslivet behöver. Högskolans ”etableringsmått”, som då Högskolever-
ket använder sig av, blir således ”väl godkänt”.  

Det finns dock ett par saker att begrunda ytterligare. Studenter som ar-
betar parallellt med sin utbildning tenderar att öka. Tre fjärdedelar av 
studenterna anger att de arbetar i mindre eller större utsträckning. Mot-
svarande för 2001-års studentgrupp var två tredjedelar. Nationella utvär-
deringar kommer fram till att studenter upplever att det ställs för låga 
krav på utbildningen – framförallt vid högskolor. Högskoleverket har 
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ställt sig frågan: Har samhället, och studenterna, råd med denna dys-
funktion i den högre utbildningen? Det kan dock påvisas i studien att 
hela 92 procent anger att utbildningen varit relevant för arbetslivet. 

De generiska förmågorna som bl.a. omfattar att självständigt lösa problem, 
tillämpa kritiskt tänkande, analysera problem, inta ett kritiskt förhållnings-
sätt samt argumentera och övertyga ligger glädjande nog fortsatt högt i 
mätningen. Jämfört med 2007-års studie så visar 2011-års studie på än 
bättre värden. På en femgradig intervallskala ligger medelvärdet på 3,49 
upp till 3,98 för dessa frågeställningar. Dock finns ytterligare utveck-
lingsmöjligheter inom just denna dimension. Det finns en skillnad mel-
lan vad studenterna upplever att utbildningen genererar i form av dessa 
förmågor och vad de upplever att arbetslivet ställer för krav på dessa för-
mågor. Det skiljer drygt en halv enhet på en femgradig skala, till utbild-
ningens nackdel.  

Anknytningen till kommande yrkespraktik under utbildningen kan ut-
vecklas betydligt mer. Det är endast lärar- och vårdutbildningar som 
uppvisar en god anknytning till kommande yrkespraktik. Det är inte 
förvånande på något sätt men ser vi till de andra fyra institutionerna så 
finns det betydligt mer att göra. 

Högskoleverket (2007) kom fram till att presentationsfärdigheter ”har en 
undanskymd plats i den högre utbildningen”. Föreliggande studie visar 
dock på ett annat resultat nämligen att Högskolan i Borås genererar dessa 
färdigheter väl. Faktorn som mäter presentationsfärdigheterna är rankad 
som nummer två av sex observerade faktorer. Det går dock inte att bortse 
ifrån att betydelsen av en kommunikativ förmåga, i ett modernt sam-
hälle, är av största vikt.  

Det som högskolan har svårast med att leverera är den språkliga och in-
ternationella dimensionen men samtidigt skall tilläggas att studenterna 
inte upplever att dimensionen behövs speciellt mycket i arbetslivet.  

Sammanfattningsvis, av en helhetsbedömning av resultaten, ser det bra ut 
för Högskolan i Borås. Diskrepanser framträder mellan institutioner men 
samtidigt är det helt naturligt att en varians finnas. En svarsfrekvens på 
drygt 30 procent gör att resultaten bör tolkas något försiktigt men samti-
digt är det inte en vetenskaplig studie i den bemärkelse att det handlar 
om forskning utan skall snarare ses som handlingsinriktad studie.  
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Bilaga 1 

UUppppddrraaggssbbeesskkrriivvnniinngg  

SSppeeccii ff iicceerraatt   uuppppddrraagg  fföörr  AAlluummnnuunnddeerrssöökknniinngg  vviidd  HHBB    

Centrum för lärande och undervisning (CLU) har fått i uppdrag att  
genomföra alumnundersökningar vid Högskolan i Borås. Undersökning-
arna skall ske årligen. 

Målet med studierna är att få svar på om de studenter som examineras 
vid Högskolan i Borås är väl förberedda och har haft möjlighet att under 
sin studietid skaffa sig den kunskap som de anses behöva i sin yrkespro-
fession. Undersökningens frågeställning skall baseras på examensmålen 
för respektive utbildning tillsammans med de allmänna målen i högsko-
lelagen. 

YYtttteerr ll iiggaarree  ffrrååggoorr  ssoomm  uunnddeerrssöökknniinnggeenn  fföörrvväännttaass   ggee  ssvvaarr   ppåå  

ü bostadsort före, under och efter studierna 

ü kontakten med sitt kommande yrkes praktik under utbildningen 
(professionsanknytning) 

ü om och när respondenten fick anställning  

ü om och när respondenten fick anställning inom "sitt" yrke 

ü om respondenten tagit ut examen och varför inte i förekom-
mande fall 

Undersökningen skall kunna bearbetas såväl institutionsvis som pro-
gramvis varför samarbete med respektive enhet är nödvändig i samband 
med frågekonstruktionen. 

Undersökningen kommer att genomföras av Peter Sigrén, pedagogisk 
konsult vid CLU. 

En referensgrupp bestående av Anders Stenström, Magnus Bergenholtz, 
båda verksamhetscontollers vid Högskolan i Borås samt studentkårens 
ordförande Klara Jennische har varit knutna till projektet. 
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Bilaga 2 

MMaattrriiss  öövveerr  ffaakkttoorraannaallyysseenn  

Tabell	  I.	  	   Visar	  på	  associationen	  mellan	  de	  generella	  frågebatterierna	  	  
(arbete	  [A]	  vs	  utbildning	  [U])	  samt	  faktorladdningar	  (korrelation).	  	  
Tabellen	  visar	  identifierade	  faktorerer	  för	  respektive	  område.	  	  

Item A	  -‐	  F1 U	  -‐	  F1 A	  -‐F2 U	  -‐	  F3 A	  -‐	  F3 U	  -‐	  F5 A	  -‐	  F4 U	  -‐	  F2 A	  -‐	  F5 U	  -‐F4 A	  -‐	  F6 U	  -‐	  F6 A	  -‐	  F7
självständigt	  lösa	  problem	   ,707 ,560 	   	   	   	   	   	   	   	   	   ,347 	  
tillämpa	  kritiskt	  tänkande	   ,725 ,835 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
argumentera	  och	  övertyga	   ,514 ,469 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
utföra	  muntliga	  presentationer	   	   	   	   ,318 	   	   	   -‐,556 ,651 	   	   	  
utföra	  skriftliga	  presentationer	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐,825 ,895 	   	   	  
kommunicera	  på	  engelska,	  generellt' 	   	   ,793 ,847 	   	   	   	   	   	   	   	   	  
kommunicera	  på	  engelska	  inom	  den	  egna	  

	  
	   	   ,912 ,937 	   	   	   	   	   	   	   	   	  

kommunicera	  på	  annat	  utländskt	  språk	  än	  
	  

	   	   ,436 ,457 	   ,301 	   	   	   	   	   	   	  
göra	  skriftliga	  presentationer	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐,752 ,748 	   	   	  
analysera	  problem	   ,429 ,571 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
utnyttja	  historisk	  medvetenhet	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
tolka	  olika	  sociala	  situationer	   	   	   	   	   ,682 ,617 	   	   	   	   	   ,318 	  
förstå	  olika	  kulturyttringar	   	   	   	   	   ,807 ,777 	   	   	   	   	   	   	  
upptäcka,	  analysera	  och	  förhålla	  sig	  till	  etiska	  

	  
	   	   	   	   ,690 ,777 	   	   	   	   	   	   	  

anlägga	  ett	  internationellt	  perspektiv	   	   	   ,648 ,401 	   ,316 	   	   	   	   	   	   	  
inta	  ett	  kritiskt	  förhållningssätt	   ,364 ,621 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
arbeta	  i	  team	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐,435 ,313 	  
inspirera	  andra	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐,717 ,672 	  
utrymme	  för	  kreativitet	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐,735 ,696 	  
organisera	  och	  planera	  arbetssituationer	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   ,322 ,521 ,477
tillämpa	  lagar	  och	  författningar	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   ,632
vara	  serviceinriktad	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   ,379
genomföra	  förändringar	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   -‐,409 ,503 ,361
söka	  och	  värdera	  information	   	   ,360 	   	   	   	   	   	   	   	   ,389
följa	  kunskapsutvecklingen	  inom	  arbetsområdet	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   ,507
använda	  IT	  för	  dokumentation	   	   	   	   	   	   	   ,686 ,869 	   	   	   	   	  
använda	  IT	  för	  kommunikation	   	   	   	   	   	   	   ,844 ,830 	   	   	   	   	  
använda	  IT	  för	  informationssökning	   	   	   	   	   	   	   ,779 ,893 	   	   	   	   	  
använda	  IT	  för	  presentation	   	   	   	   	   	   	   ,536 ,626 -‐,382 	   	   	   	    
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Matrisen visar laddningarna för faktorernas item inom respektive  
dimension. Färdigheter som upplevs behövas i arbetet (A; F1-F7) vs fär-
digheter som genereras i utbildningen (U; F1-F6). Områdena associerar 
väl. Förklarad varians för ArbF1-F7 är drygt 59 procent samt för StudF1-
F6; 64 procent.  

Faktoranalysen sker med extraheringsmetoden Principal Axis Factoring15 
som syftar till att finna ett minsta antal nya variabler (faktorer) av origi-
nalvariablerna och som samtidigt förklarar så mycket som möjligt av den 
totala variansen i materialet. Det är helt enkelt en reduktionsmetod med 
en explorativ ansats.  

Den rotationsmetod som används är Oblique Rotation (Direct Oblimin). 
Skillnaden mellan ortogonala och oblika rotationer är att den först-
nämnda innebär en rätvinklig rotationsmetod. Den sist nämnda innebär 
en spetsvinklig som då blir med följsam mot materialet (klustret av vari-
abler).  

Skillnaden mellan de båda metoderna är att faktorerna med en ortogonal rotation 
kommer att konstrueras så att de förblir okorrelerade med varandra, medan en 
oblik rotation tillåter faktorerna samvariera sinsemellan. Oblik-rotationen är så-
ledes med följsam gentemot materialet och ger ofta resultat som är mer lättolkade 
och teoretiskt meningsfulla (Djurfeldt & Barmark, 2009:89); se även (Pedhazur 
& Pedhazur Schmelkin, 1991:612-616). 

                                                             
15  A method of extracting factors from the original correlation matrix, with squared 

multiple correlation coefficients placed in the diagonal as initial estimates of the 
communalities.**These factor loadings are used to estimate new communalities that 
replace the old communality estimates in the diagonal. Iterations continue until the 
changes in the communalities from one iteration to the next satisfy the convergence 
criterion for extraction (Bryman & Cramer, 2011). 

**communalities anger hur stor del av den totala variansen hos en ursprunglig variabel 
som förklaras av nya variabler. Kommunaliteten erhålls genom att programvaran först 
kvadrerar samtliga komponentladdningar (korrelationskoefficienter) och summerar 
dessa och därmed erhålls en förklarad varians. Variabler med en hög kommunalitet 
har ett högre förklaringsvärde än en variabel med låg kommunalitet. 
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Bilaga 3 

PPrrooggrraammöövveerrssiikktt  

Tabell	  II.	  	   Program	  som	  alumnen	  var	  registrerad	  på.	  	  
Andel	  i	  antal	  och	  procent.	  

Program Antal Procent
Akademiskt	  introduktionsår,	  60	  hp 1 ,3
Barnmorskeutbildning,	  90	  hp 4 1,0
Basår	  teknik,	  60	  hp 5 1,3
Biblioteks-‐	  och	  informationsvetenskap,	  helfart,	  120	  hp 67 17,1
Civilekonomutbildning.	  240	  hp 18 4,6
Dataekonomutbildning,	  240	  hp 6 1,5
Designteknikerutbildning	  inom	  konfektion,	  120	  hp 8 2,0
Distriktssköterskeutbildning 11 2,8
Ekonomie	  kandidat-‐/magisterutbildning	  i	  företagsekonomi,	  120	  hp 9 2,3
Fastighetsmäklarutbildning,	  120	  hp 8 2,0
Fastighetsmäklarutbildning	  (Uppdragsutbildning),	  120	  hp 1 ,3
Högskoleingenjör	  i	  industriell	  ekonomi,	  210	  hp 14 3,6
Högskoleingenjörsutbildning,	  180	  hp 1 ,3
Högskoleingenjörsutbildning	  i	  byggteknik,	  180	  hp 7 1,8
Högskoleingenjörsutbildning	  i	  elektroteknik,	  180	  hp 2 ,5
Högskoleingenjörsutbildning	  i	  energiteknik,	  180	  hp 2 ,5
Högskoleingenjörsutbildning	  i	  kemiteknik,	  180	  hp 5 1,3
Högskoleingenjörsutbildning	  i	  maskinteknik,	  180	  hp 7 1,8
Lärarutbildning 59 15,1
Magisterutbildning	  i	  entreprenörskap	  och	  affärsdesign,	  60	  hp 2 ,5
Magisterutbildning	  i	  Mode-‐	  och	  Textildesign,	  120	  hp 1 ,3
Modedesignutbildning,	  180	  hp 3 ,8
Sjuksköterskeutbildning,	  180	  hp 30 7,7
Specialistutbildning	  till	  ambulanssjuksköterska,	  60	  hp 9 2,3
Specialistutbildning	  till	  anestesisjuksköterska,	  60	  hp 12 3,1
Specialistutbildning	  till	  intensivvårdssjuksköterska,	  60	  hp 7 1,8
Specialistutbildning	  till	  operationssjuksköterska,	  60	  hp 1 ,3
Systemarkitekturutbildning,	  240	  hp 5 1,3
Systemvetarutbildning,	  240	  hp 5 1,3
Tekniskt/naturvetenskapligt	  basår,	  60	  hp 1 ,3
Teknologie	  magisterutb.	  i	  maskinteknik;	  textilteknologi,	  60	  hp 3 ,8
Teknologie	  magisterutbildning 2 ,5
Teknologie	  magisterutbildning	  i	  kemiteknik,	  120	  hp 2 ,5
Textildesignutbildning,	  180	  hp 6 1,5
Textilekonomutbildning,	  180	  hp 17 4,3
Textilingenjörsutbildning,	  180	  hp 18 4,6
Textilvetenskap	  med	  inriktning	  mot	  handvävning,	  180	  hp 2 ,5
Yrkeshögskoleutbildning	  i	  byggteknik,	  120	  hp 3 ,8
Annat	  program 27 6,9

Totalt 391 100  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenter-
nas erfarenheter och synpunkter, inte bara under utbildningstiden 
utan också efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång 
tid följt upp utexaminerade studenter i såväl enskilda ämnen som  
yrkesprogram. Resultaten har beskrivits i ett antal rapporter. 

I denna rapport redovisas de utexaminerades arbetssituation, de krav 
på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande  
arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens 
träning av nämnda krav. Rapporten redovisar aggregerade resultat för 
vad knappt 400 svarande, som påbörjade en programutbildning vid 
Högskolan i Borås under hösten 2005, anser om sin utbildning och 
dess innehåll.  
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