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Sammanfattning 

Studentbarometern – grundutbildning ur ett  
studentperspektiv 

Studentbarometern, vid Högskolan i Borås är, en undersökning av kva-
litetsaspekter inom grundutbildningen. Utifrån en webbaserad enkätun-
dersökning sammanfattas studenters perspektiv på sin utbildning. Enkä-
ten bjöds ut, i november 2010, till 1 504 studenter. Den totala populat-
ionen bestod av 9 026 studenter. 

Tillförlitliga resultat 

Resultaten utgår ifrån en statistisk bearbetning av enkätsvaren bl.a. ge-
nom explorativ faktoranalys (EFA). EFAn har genererat ett antal di-
mensioner som summerar en stor del av studentbarometerns frågeställ-
ningar. Dimensionerna har fått namnen värderingar av utbildningen; 
studieklimat; analytiskt tänkande och samarbetsklimat.  

Resultaten pekar på att studenterna svarat konsekvent och med efter-
tanke. Svarsandelen är 48-55 procent, vilket bedöms vara tillräckligt för 
att garantera statistisk tillförlitlighet. Att antalet svarande, på enskilda 
frågebatterier, skiljer sig åt beror på att även om studenter inte avslutat 
enkäten fullständigt är resultaten för dessa respondenter analyserbara. 

Mest nöjda studenter har institutionen för biblioteks- och informations-
vetenskap. Det kan även konstateras att kvinnor tenderar vara mer posi-
tivt inställda än män, generellt sett över hela enkäten. 

Renommé 

Varumärket Högskolan i Borås upprätthåller sitt goda renommé från 
tidigare studier. Dessa studier har visat på att studenter är positivt in-
ställda till sitt lärosäte när de väl har börjat sina högskolestudier 
(Högskoleverket, 2007b; Sigrén, 2007). Ett medelvärde om 3,5 på en 
fyrgradig intervallskala visar på att studenterna har ett starkt förtroende 
för högskolan. Högskolans studenter är mycket nöjda med att ”plugga” i 
Borås. 
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Nöjda studenter 

Studierna motiveras både av intresse och av ambitionen att förbättra 
möjligheterna på arbetsmarknaden. Studenterna är mycket nöjda med 
sin högskola och sin utbildning. Drygt 90 procent ger betyget bra eller 
mycket bra på frågan om högskolans renommé. Detta till trots finns det 
också resultat som visar att grundutbildningen inte fungerar tillfredsstäl-
lande för alla studenter.  

Studierna ställer krav på analys 

De frågor som ingår i dimensionen analytiskt tänkande handlar om i vil-
ken utsträckning studierna uppfattas utveckla studenternas förmåga att 
göra självständiga och kritiska bedömningar samt deras förmåga att själv-
ständigt urskilja, formulera och lösa problem. För flertalet av studenterna 
sägs detta fungera tillfredsställande dock med vissa diskrepanser mellan 
institutioner. 

Samarbetsklimat 

När studenterna samarbetar med andra för att lösa problem och utforska 
nya områden ger det värdefull träning som kan vara ett stöd för inlär-
ningen och en förberedelse för ett framtida ”teamwork” inom yrkeslivet. 
Dimensionen samarbetsklimat försöker fånga omfattningen av hur stu-
denternas samarbete med varandra är och hur samarbetet med lärare 
fungerar. Samarbetet uppfattas fungera tillfredsställande av merparten av 
studenterna.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Personlig utveckling är en del av syftet med den högre utbildningen, 
detta gäller såväl grundutbildning som forskarutbildning. En del av den 
personliga utvecklingen handlar om att öka förmågan att reflektera över 
egna värderingar, en annan del är en breddad allmänbildning. I det över-
gripande samhälleliga målet för högre utbildning återfinns också en för-
väntan att utbildningen ska bidra till demokratins utveckling och skapa 
förståelse mellan grupper. Om detta handlar frågorna i dimensionen vär-
deringar av utbildningen. Resultaten i värderingar av utbildningen visar en 
stor variation mellan olika institutioner.  
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Studierna i allt mindre grad en heltidssysselsättning 

60 procent av de studenter som är registrerade för studier arbetar under 
sin studietid varav 16 procent arbetar heltid. Det finns stora skillnader 
mellan institutioner. Närmare en femtedel av studenterna uppger att 
studierna ställer för låga krav. Inom samtliga institutioner är det en större 
andel män än kvinnor som upplever att studierna ställer låga krav.  

Särbehandling 

Totalt upplevde elva procent av kvinnorna och sex procent av männen 
att de blivit diskriminerade i någon form. Åldersdiskriminering är den 
form som är vanligast förekommande. 

Studentkåren 

Drygt hälften av studenterna är medlemmar i Studentkåren vid Högsko-
lan i Borås. Engagemanget, från studenter, i studentkåren ligger dock på 
en låg nivå. Skall kåren kunna påverka innehåll och utformning av ut-
bildningen bör fler röster göra sig hörda. Nio av tio studenter är överhu-
vudtaget inte engagerade i studentkårens arbete.  
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1 Inledning 

Ambitionen för Högskolan i Borås är att årligen genomföra en student-
barometer. Den föreliggande studentbarometern bjöds ut, novem-
ber/december 2010. Nästa ”barometer” är inplanerad och genomförs 
hösten 2011.  

Högskolan består av sex institutioner och i den löpande texten används 
förkortningarna för respektive institution. Institutionen för biblioteks- 
och informationsvetenskap, BHS; Institutionen för affärs- och dataveten-
skap, IDA1; Institutionen Ingenjörshögskolan, IH; Institutionen för 
pedagogik, PED; Institutionen för vårdvetenskap, VHB; samt Textilhög-
skolan, THS.  

Rapportens disposition 

Rapporten inleds med en redogörelse för syftet och hur urvalet har skett, 
frågeformulärets konstruktion, svarsfrekvens och bortfallsanalys, samt 
formen för hur resultatet presenteras. Därefter följer ett antal kapitel som 
redovisar resultaten i sin helhet. Den avlutande diskussionen omfattar 
dels utfallet av resultaten, dels hur resultaten har återkopplats till verk-
samheten samt idéer om hur resultaten skall kunna implementeras i or-
ganisationen.  

Bilaga I – missiv 

Bilaga II – redovisar den metod, explorativ faktoranalys (EFA), som an-
vänts vid, en del av, den statistiska analysen. 

Bilaga III – frågeformuläret/webbenkät.  

Utsagor (citat) från studenter finns att tillgå under respektive institutions 
redovisning (en särskild arbetsrapport, Sigrén, 2011:2). Det bör påpekas 
att i själva rapporten har resultaten (enskilda items i frågebatterierna) 
rangordnats från högsta till lägsta medelvärde medan bilaga III redovisar 
frågorna som dessa var placerade i formulärets ”frågebatterier”. 

                                                             
1  Institutionen affärs- och datavetenskap har ändrat namn till institutionen 

Handels- och IT-högskolan, under hösten 2011. I föreliggande studie an-
vänds det först nämnda namnet. 
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Syfte  

Syftet med denna studentbarometer är att belysa vissa aspekter av hög-
skolans grundutbildning med fokus mot studenternas arbets- och studie-
situation vid lärosätet. Som läsare av utvärderingen skall en samlad över-
blick fås framförallt över studenternas arbets- och studiesituation.  

Genomförande 

Inledningsvis genomfördes en pilotundersökning där ett hundratal stu-
denter medverkade. Enkäten omarbetas något efter denna pilotunder-
sökning. Enkäten bjöds ut den 19 november 2010 till 1 504 studenter. 
Tre påminnelser är utförda under perioden 26 november till och med 
den 13 december. Enkäten stängdes den 20 december. Enkäten har bju-
dits ut såväl på svenska som på engelska. 

Frågeformuläret 

Vid frågeformulärets konstruktion lades relativt mycket tid på att ta fram 
ett fullgott enkätunderlag. Tanken var att formuläret skulle kunna an-
vända till longitudinella studier. Utvärderingar bör karakteriseras av lång-
siktighet och helhetsperspektiv (Carlström & Carlström Hagman, 
2007:50). 

Den skall relateras till den övriga verksamheten – igår, idag och i 
morgon – och inte behandlas som en isolerad företeelse i tid och 
rum. (a.a. s. 50)  

Ett av flera mål med longitudinella studier är att kunna fånga upp vilka 
fenomen som gör att högskolan lyckats så väl med att utbilda studenter 
som dels trivs under sin studietid på lärosätet dels blir attraktiva på ar-
betsmarknaden. Ett annat mål är naturligtvis att utveckla högskolans 
utbildningar mot samtidens krav på kvalitativt innehåll (Högskoleverket, 
2009). Dessa nämnda mål är starkt förknippade med varandra och kan 
diskuteras ur ett mer funktionalistiskt perspektiv som då innebär att 
handlingar som utförs får konsekvenser någon annanstans i en verksam-
het. 

Denna studentbarometer är processinriktad och i viss mån formativ. Frå-
gan som kan ställas är om högskolan är på rätt väg? Effekter av insatser är 
svårare att mäta eftersom fler barometrar behöver utföras. Effektmål kan 
ses som ett resultat efter det att något gjorts, åt något. 
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En studentbarometer av detta slag är inte någon vetenskaplig rapport i 
den bemärkelse att den kan jämföras med forskning men samtidigt finns 
anspråk på att nå generaliserbara resultat som kan jämföras över tid. Ett 
spörsmål i denna typ av enkätstudier är naturligtvis hur svarsfrekvensen 
ser ut? Mått som reliabilitet och validitet är även viktiga aspekter att syna 
närmare. Den föreliggande studien kan ses som en handlingsinriktad 
studie som har till syfte att förankra och dokumentera resultat in i en 
verksamhet.  

Studentbarometrar är viktiga ur flera perspektiv. Det är studenternas 
”röst” som gör sig hörd. Något hårddraget lämnar studenterna sitt ”dom” 
över hur de upplever sin utbildningssituation. Vokabulär som ”utbild-
ningssituation” innefattar naturligtvis en rad aspekter som också under-
sökningen försöker fånga upp. Det är viktigt för organisationen att ta 
studenternas röst på allvar. Det som är mindre bra kan bli bättre och det 
som redan är bra kan bli än bättre.  

Enkätstudien var webbaserad och genom att se till tidigares studier som 
utförts, i avseende på webbaserade enkätstudier, framgår det att svarsfre-
kvenser tenderar att bli lägre än vid mer traditionella enkäter med brevut-
skick (Andrews, Nonnecke, & Preece, 2003; Witmer, Colman, & 
Katzman, 1999). Statiska centralbyrån SCB har angivet, vid förfrågan, 
att det är svårt att ange en representativ svarsfrekvens vid specifikt webba-
serade enkätundersökningar. Olika faktorer är avgörande som t.ex. mål-
grupp och tidsomfånget d.v.s. då enkäten bjuds ut.  

Högskolan försöker följa med vad andra högskolor mäter i sina student-
barometrar t.ex. Göteborgs universitet, Halmstad Högskola, Högskolan 
Väst och Högskoleverkets mätningar, se t.ex. (Dartsch, Håkansson, & 
Johansson, 2010; Göteborgs universitet, 2007; Högskolan i Halmstad, 
2009; Högskolan Väst, 2009; Högskoleverket, 2007b).  

Referensgruppen för projektet tog ett beslut att 2010-års studentbaro-
meter skall vara en referensbarometer, som då innebär att framtida stu-
dentbarometrar kan jämföras mot denna.  

Referensgruppen har kontinuerligt träffats för att arbeta med formuläret. 
Frågeformuläret innehåller cirka 40 frågeställningar där 15 är av större 
eller mindre karaktär (från fyra till sexton items). Den typ av frågebatte-
rier som används innebär att det kan utföras faktoranalys för ev. sam-
bandsanalyser i framtiden.  
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Följande dimensioner mäts i 2010-års studentbarometer: 

− värderingar av utbildningen 
− analytiskt tänkande 
− studieklimat; samarbetsklimat  
− studentkårsaktivitet  
− upplevd konfliktnivå mellan studenter och högskolans  

lärare/övrig personal 

Formulärets frågebatterier innehåller, med något undantag, fyra svarsal-
ternativ och på vissa av dessa även svarsalternativet ”vet ej”. Ett ”vet ej 
alternativ” bör inte rangordnas i en intervallskala därav sätts alternativet 
som ”missing values”. En del forskare väljer att rangordna ”vet ej” som 
ett neutralt värde, alltså i mitten av skalan. Respondenten bör dock vara 
medveten om denna rangordning när ett svar skall ges och så har ej skett 
vid denna studie; därav kategoriseringen ”missing values”. Två av de 
mindre frågebatterierna innehöll fem svarsalternativ.  

Programvara vid den statistiska analysen har varit SPSS Statistics version 
17.0. Programvara för enkätinsamling har varit SPSSMR/interviewer 
samt SPSS Author vid konstruktionen av själva formuläret. 

Population och urval 

Urvalsprocessen består av ett systematiskt urval som innebär att alla indi-
vider skall ha samma inklusionssannolikhet. Respondenterna är ”dragna” 
med ett visst intervall enligt formeln K=N/n. K representerar urvalets 
intervall. Den totala populationen (N) var 9 026. Urvalet (n) var 1 504. 
K bestämdes till sex som innebar att var sjätte student valdes ut. Start-
punkten valdes slumpmässigt till tre. Fördelar med denna urvalsprocess 
är att den är enkel, billig och objektiv.  

Underlaget utgick ifrån registrerade studenter hösten 2010 i det student-
administrativa systemet LADOK. Underlaget var kategoriserat efter in-
stitution och efternamn. Högskolans årsredovisning (Högskolan i Borås, 
2010:24) anger som förklaring till den höga andelen kvinnliga studenter 
att högskolans utbildningsutbud domineras av utbildningar som nation-
ellt sett, av tradition, attraherar kvinnor. Fördelningen för respektive 
institution framgår av tabell 1.1.  
 



 

HÖGSKOLAN I BORÅS  17 

Tabell	  1.1 Urval	  per	  institution	  och	  fördelningen	  kvinnor	  respektive	  män.	  
Andel	  i	  antal	  och	  procent.	  

	  	   Registrerade	   Totalt	  	   Urval	   Kvinnor	   Urval	   Män	   Urval	  
Institution	   studenter	   n	   %	   n	   %	   n	   %	  

BHS	   1138	   190	   16,7	   131	   68	   59	   31	  
IDA	   1564	   260	   16,6	   95	   37	   165	   63	  
IH	   1521	   254	   16,7	   57	   26	   197	   74	  
PED	   2113	   352	   16,7	   304	   86	   48	   14	  
THS	   1286	   214	   16,6	   191	   89	   23	   11	  
VHB	   1404	   234	   16,7	   201	   86	   33	   14	  

Totalt	   9026	   1504	   16,7	   979	   65	   525	   35	  

Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

712 till 820 studenter har besvarat antingen hela eller delar av enkäten. 
712 avser en fullständig ifylld enkät och 108 har besvarat en större del av 
enkäten vilket motsvarar 48-56 procent (exkluderat det kända bortfallet). 
I det kända bortfallet ingår de studenter där e-postadresserna replikerat 
tillbaks. Bortfallet består av 24 epostreturer. Tre studenter har meddelat 
att de inte vill vara med i undersökningen. I de flesta fall har det varit 
studenter som läst ett program eller en kurs på distans och ansett det var 
svårt att svara på formuläret. Referensgruppen diskuterade inledningsvis 
om distansstudenter skulle exkluderas men valde att inkludera dessa i 
studien.  

Av de 820 studenter som besvarat hela eller delar av enkäten är fördel-
ningen; 79 procent kvinnor och 21 procent män. Svarsfrekvensen för 
respektive institution framgår av tabell 1.2. Enkätstudien var, som 
nämnts, webbaserad och genom att se till tidigares studier som utförts, i 
avseende på webbaserade enkätstudier, framgår det att svarsfrekvenser 
tenderar att bli lägre än vid mer traditionella enkäter med brevutskick 
(Andrews et al., 2003; Witmer et al., 1999). Statiska centralbyrån SCB 
har angivet, vid förfrågan, att det är svårt att ange en representativ svars-
frekvens vid specifikt webbaserade enkätundersökningar. Olika faktorer 
är avgörande som t.ex. målgrupp och tidsomfånget d.v.s. då enkäten 
bjuds ut.  
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Tabell	  1.2	   Svarsfrekvens	   med	   avseende	   på	   institution	   och	   kön.	   Andel	   i	  
antal	  och	  procent.	  Bortfall	  exkluderat.	  N	  =	  819.	  

Svarsfrekvenser	  

	  	   Urval	  
	   	  

Kvinnor	  
	  

Män	  
	  Institution	   n	   n	   %	   n	   %	   n	   %	  

BHS	   184	   146	   79	   121	   83	   25	   17	  
IDA	   256	   126	   49	   72	   57	   54	   43	  

IH	   250	   86	   35	   34	   40	   52	   61	  
PED	   349	   194	   56	   176	   65	   18	   9	  
THS	   208	   136	   66	   128	   94	   8	   6	  

VHB	   230	   131	   57	   115	   88	   16	   12	  

Totalt	   1477	   819	   55	   646	   79	   173	   21	  

Det finns skillnader i svarsfrekvenser, sett per institution. Tidigare ut-
förda undersökningar på högskolan (Sigrén, 2007) visar på ett liknande 
mönster där just Ingenjörshögskolan har en betydligt lägre svarsfrekvens. 
Varför IHs studenter inte svarar, i större utsträckning, på enkäten är svårt 
att avgöra. En orsak kan vara att det finns en stor andel utländska stu-
denter vid institutionen. En engelskspråkig version av enkäten finns men 
det kan inte bortses ifrån att det kan finnas en språklig aspekt som gör att 
det uppstår svårigheter med förståelsen av innehållet i enkäten. 
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Svarsfrekvensen är högst bland yngre studenter (38 procent). Delar vi 
upp populationen i yngre (26 år eller yngre) och äldre (27 år eller äldre) 
är det relativt jämt fördelat 52 respektive 48 procent. Bland männen är 
det i gruppen 27-37 år som uppvisar en något högre svarsfrekvens. Bland 
kvinnor är det i gruppen 38 år eller äldre som har högst svarsfrekvens tätt 
följt av gruppen 18-23 år. 

Tabell	  1.3	   Svarsfrekvens,	   per	   institution,	  med	   avseende	   på	   ålder.	   Andel	   i	  
procent.	  N	  =	  818.	  

Ålder	   Totalt	   BHS	   IDA	   IH	   PED	   THS	   VHB	  

18-‐23	  år	   38,3	   4,6	   7,9	   4,6	   6,7	   9,9	   4,6	  
24-‐26	  år	   13,8	   2,3	   2,8	   1,6	   2,3	   2,9	   1,9	  
27-‐37	  år	   24,5	   5,2	   2,7	   2,9	   6,7	   3,3	   3,7	  

38	  år	  och	  äldre	   22,8	   5,7	   1,9	   1,2	   7,8	   0,5	   5,7	  

Tabell 1.4 avser andelen svarande i förhållande till tabell 1.3. T.ex. att 
inom kategorin åldersgrupp 18-23 år befinner sig 38 procent av 818 re-
spondenter. Av dessa 38 procent är 80 procent kvinnor. 

Tabell	  1.4	   Svarsfrekvens	   totalt	   –	   ålder	   och	   kön.	   Andel	   i	   procent	   inom	  	  
respektive	  grupp.	  N	  =	  818.	  

Ålder	   Kvinnor	   Män	  

18-‐23	  år	   80	   20	  

24-‐26	  år	   78	   22	  

27-‐37	  år	   74	   26	  

38	  år	  och	  äldre	   82	   18	  
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2 Allmänna frågeställningar 

Sammanfattning 

Högskolans renommé visar ett medelvärde om 3,5 på en fyrgradig inter-
vallskala och visar på att studenterna har ett starkt förtroende för hög-
skolan. Högskolans studenter är mycket nöjda med att ”plugga” i Borås. 

Orsaker till studier är flera. Den viktigaste är dock att studenter vill bli 
attraktiva på arbetsmarknaden och den minst viktiga är att studenten 
tänker sig att studera vidare, t.ex. forskarutbildning. Det framgår inga 
stora diskrepanser mellan institutionerna.  

Ett mönster, som även framgått tidigare, visar på att många studenter 
arbetar under sin studietid se t.ex. (Högskoleverket, 2007b; Sigrén, 
2007). 60 procent anger att de arbetar under sin studietid. 

Högskolans regionala betydelse har i tidigare studier visat sig vara en 
viktig aspekt vid rekrytering av studenter (Sigrén, 2007:21). 48 procent 
av högskolans studenter rekryteras från närregionen. 

29 procent av respondenterna anger att de studerat tidigare vid Högsko-
lan i Borås och 38 procent anger tidigare studier vid annat lärosäte. En 
knapp tredjedel anger studier för första gången. Resultatet visar också på 
att 544 av 820 Boråsstudenter studerat mer än en termin. 
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Inledning 

Högskoleverkets arbete med kvalitetssäkring av högskoleutbild-
ning har tidigare haft fem komponenter; examensrättsprövningar 
(ackrediteringar), utvärderingar av kvalitetsarbete, utbildningsut-
värderingar av huvudområden och program, tematiska utvärde-
ringar och studier, samt utmärkelsen framstående utbildnings-
miljöer. Det nya systemet kommer att innehålla två komponen-
ter, nämligen examensrättsprövningar och utbildningsutvärde-
ringar (utvärderingar av examina). 

Konsekvenser 

En konsekvens kan vara att högskolans studentbarometrar inte blir kom-
patibla rent mätmässigt (vid longitudinella mätningar). Ett problem eller 
en utmaning är att det kommer nya direktiv från regeringen via  
Högskoleverket hur lärosäten skall hantera studenternas röst. Regeringen 
gav Högskoleverket (2009) i uppdrag att föreslå ett nytt system för ut-
bildningsutvärderingar som också påverkat enkätens innehåll. Det fram-
gick i rapporten Kvalitetsutvärdering för lärande att kvalitetskraven, eller 
snarare vad som skall mätas, förändras i jämförelser med tidigare 
(Högskoleverket, 2009:9, 2010). 

Följande dimensioner mäts:  

− allmänna frågeställningar 
− värderingar av utbildningen  
− analytiskt tänkande 
− studieklimat 
− samarbetsklimat 
− studentkåren  
− upplevd konfliktnivå mellan studenter och högskolans  

lärare/övrig personal 
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Motiv till vald utbildning 

Studenterna har fått svara på: varför de valt att läsa ett program alterna-
tivt en kurs? Resultaten har analyserats genom explorativ faktoranalys och 
genererat fem faktorer som redovisas nedan. 
Tabell	  2.1	   Frågeställning:	  Varför	   läser	  du	  den	  kurs/det	  program	  du	  går	  på	  

under	  HT	  2010?	  

	   Fyrgradig	  intervallskala	  med	  alternativen:	  stämmer	  i	  mycket	  stor	  
utsträckning	   (4);	   stämmer	   i	   ganska	   stor	   utsträckning	   (3);	   stäm-‐
mer	   i	   ganska	   liten	  utsträckning	   (2);	   stämmer	   i	  mycket	   liten	  ut-‐
sträckning	  (1).	  N	  =	  794.	  	  

Faktor	  1	  Cronbach's	  α;	  0,796	   M	   s	  
utbildningen	  ökar	  chanserna	  att	  jag	  får	  ett	  arbete	  jag	  kommer	  att	  trivas	  med	   3,5	   ,83	  
studierna	  leder	  fram	  till	  ett	  yrke	  som	  jag	  vill	  ägna	  mig	  åt	   3,4	   ,93	  
studierna	  gör	  mig	  mer	  attraktiv	  på	  arbetsmarknaden	   3,4	   ,82	  
studierna	  leder	  fram	  till	  en	  examen	   3,3	   1,03	  
jag	  studerar	  för	  att	  minska	  risken	  att	  bli	  arbetslös	  i	  framtiden	   2,8	   1,13	  

M-‐F1	   3,27	   ,71	  

	   	   	  Faktor	  2	  Cronbach’s	  α;	  0,662	   M	   s	  
jag	  vill	  bli	  behörig	  till	  andra	  universitets-‐/högskolestudier	   1,7	   ,95	  
jag	  vill	  fortsätta	  med	  forskarutbildning	   1,7	   ,92	  
jag	  vill	  orientera	  mig	  om	  högskolestudier	   1,6	   ,83	  

M-‐F2	   1,76	   ,66	  

	   	   	  Faktor	  3	  Cronbach’s	  α;	  0,469	   M	   s	  
för	  att	  jag	  är	  intresserad	  av	  ämnet	   3,6	   ,68	  
jag	  anser	  att	  utbildningen	  vidgar	  mina	  vyer	   3,1	   ,89	  
jag	  hade	  erfarenhet	  inom	  ämnesområdet	   2,4	   1,15	  

M-‐F3	   3,03	   ,65	  

	  
	   	  Faktor	  4	  Cronbach’s	  α;	  0,549	   M	   s	  

jag	  visste	  att	  jag	  kunde	  komma	  in	  på	  den	  här	  utbildningen	   2,3	   1,10	  

jag	  ville	  läsa	  i	  Borås	   2,2	   1,17	  

M-‐F4	   2,22	   ,94	    
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	   	  Faktor	  5	  Cronbach’s	  α;	  0,542	   M	   s	  

jag	  hamnade	  här	  av	  en	  tillfällighet	   1,5	   ,88	  

jag	  kom	  inte	  in	  på	  den	  kurs	  eller	  det	  program	  som	  jag	  önskade	   1,4	   ,90	  

M-‐F5	   1,47	   ,74	  

	   	   	  Studenternas svarsmönster redovisas genom en positiv opinion som in-
nebär att det tydliggörs hur svarsträffarna ligger på skalan i förhållande 
till institutionerna. Standardavvikelsen2 redovisas genomgående där in-
dexering skett och är det mått på hur mycket en viss given datamängd 
avviker från ett givet värde t.ex. i vårt fall – medelvärdet. Det är alltså ett 
variansmått på den statistiska spridningen. 

Ett av frågebatteriets item laddar ungefär lika på två av faktorerna (F1 
och F2) som avser mina möjligheter att få ett arbete utomlands. Ett be-
slut tas att lyfta ut denna fråga. Detta item skulle kunna passa in på Fak-
tor 1 men laddar något högre mot Faktor 2. Medelvärdet för detta item 
är 2,2.  

De motiv, för studier, som studenterna anger vara viktigast är att stu-
denterna vill bli attraktiva på arbetsmarknaden. Intresset för ämnet är 
den näst viktigaste aspekten. Det är inte helt ovanligt att dessa motiv 
rankas högst av studenter se. t.ex. (Leffler, Schaller, & Weibull, 
2010:20). På institutionsnivå ligger faktor 1 relativt jämnt dock sticker 
institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) ut något genom ett 
högre värde, se figur 2.1.  

  

                                                             
2  Ofta är ”data” normalfördelad mot ett värde (X), t.ex. ett medelvärde. Enligt 

”normalfördelningskurvans principer”, så innebär det att ca 68 procent av 
värdena ligger inom en standardavvikelse från X, 95 procent inom två σ och 
99.7 procent inom tre σ (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003:70). 
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Figur	  2.1	   Visar	   positiv	   opinion	   för	   dimensionen	   ”motiv	   till	   utbildning”	   när	  
kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  2,7.	  fyrgradig	  intervallskala.	  

Faktor 2 som avser fortsatta studier har ett lågt medelvärde och får anses 
som ett mindre viktigt motiv till högre studier. Ingenjörshögskolans stu-
denter ligger högst i mätningen och det kan tänkas att denna student-
grupp är mer benägna att ha dessa motiv för sina studier. 

Faktor 3 som avser intresse för ämnet visar på den högsta diskrepansen 
mellan institutionerna. Tre institutioner ligger runt 50 procent (BHS, 
IDA och IH) i svarsträffar över medelvärdet 2,7 medan de återstående 
institutionerna (PED, THS och VHB) ligger omkring 70 procent av 
svarsträffarna över 2,7. Faktor 4 och 5 indexeras inte på grund av för få 
item. 

Renommé 

Högskolan i Borås upprätthåller sitt goda renommé. Tidigare studier har 
visat på att studenter är positivt inställda till sitt lärosäte när de väl har 
börjat sina högskolestudier (Högskoleverket, 2007b; Sigrén, 2007). Ett 
medelvärde om 3,5 på en fyrgradig intervallskala visar på att studenterna 
har ett starkt förtroende för högskolan. Högskolans studenter är mycket 
nöjda med att ”plugga” i Borås. Naturligtvis är detta en viktig aspekt vid 
rekrytering av nya studenter såväl från högskolans håll som att studenter 
är/blir så att säga ambassadörer (alumner) för lärosätet. Endast åtta pro-
cent, av totalt 766 studenter, anger en tveksam inställning till Högskolan 
i Borås.  

  

BHS	   IDA	   IH	   PED	   THS	   VHB	  
F1	   83,7	   92,4	   81,7	   81,3	   76,9	   80,0	  
F2	   7,8	   11,9	   19,5	   14,4	   9,2	   9,2	  
F3	   49,6	   47,5	   50,0	   75,9	   67,7	   70,8	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

Po
si
tiv
	  o
pi
ni
on
	  %
	  >
	  2
,7
	  



 

26  RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING 

Högskolans regionala betydelse 

Högskolans regionala betydelse har i tidigare studier visat sig vara en 
viktig aspekt vid rekrytering av studenter (Sigrén, 2007:21). 48 procent 
av högskolans studenter kommer från närregionen. Samtidigt visar re-
sultatet på att en stor andel studenter kommer från ”annan del av Sve-
rige” som då även inkluderar övriga Västra Götalandsregionen. I den 
refererade studien ovan visade det sig att 15 procent av studenterna kom 
från övriga Västra Götaland. Borås och Göteborg fanns även, i den 
nämnda studien, med som alternativ. Därmed kan det konstateras att 
högskolans regionala betydelse är en viktig aspekt hos studenterna. 
Tabell	  2.2	   Visar	  på	  var	  studenter	  vuxit	  upp.	  Andel	  i	  procent.	  N	  =	  820.	  

Uppväxt	   Procent	  

Borås	  med	  omnejd	   24,6	  	  

Göteborg	  med	  omnejd	   23,0	  	  

Annan	  del	  av	  Sverige	   41,0	  	  

Annan	  del	  av	  Norden	   1,2	  	  

Annat	  land	  i	  Europa	   4,4	  	  

Annat	  land	  utanför	  Europa	   5,7	  	  

Totalt	   100	  	  

Studietakt 

76 procent läser på helfart. Halvfartsstudier representeras av 17 procent 
och sju procent annan studietakt. Jämförs dessa resultat med var studen-
ter befinner sig fysiskt när de studerar så synliggörs att 77 procent stude-
rar på campus, 17 procent på distans samt sex procent både och. Högs-
kolan har bl.a. haft som mål att flexibla utbildningsformer skall öka och 
det som här benämns som studier på distans har ökat från knappt åtta 
procent (2008) till drygt 17 procent (2010).  
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Nämnas kan att av de 76 procent som angett helfartsstudier är det 91 
procent som befinner sig inom ramen för renodlade campusstudier. 

Tabell	  2.3	   Korstabulering	  mellan	  studietakt	  och	  hur	  (var)	  studenter	  stude-‐
rar.	  Andel	  i	  antal.	  N	  =	  820.	  

	   	  

Var	  studerar	  du?	  

	  
Studietakt	  

på	  högskolan	  
(campusstudier)	  

på	  	  
distans	  

både	  campus-‐	  
och	  distans	  

Totalt	  

helfart	   573	   28	   21	   622	  

halvfart	   41	   81	   16	   138	  

annan	  studietakt	   16	   33	   11	   60	  

Totalt	   630	   142	   48	   820	  

En aspekt som bör nämnas i sammanhanget är att 11 procent av respon-
denterna anger att de studerar på någon annan högskola samtidigt som 
de studerar vid Högskolan i Borås. Av dessa 90 studenter som anger stu-
dier på annan högskola är det 25 studenter som studerar på 
helfart/campus på Högskolan i Borås. Totalt sett är det 40 studenter som 
studerar på helfart (annan studieform än campus) på högskolan samtidigt 
som studier bedrivs på annat lärosäte.  

Tidigare studier vid universitet eller högskola 

29 procent av respondenterna anger att de studerat tidigare vid Högsko-
lan i Borås och 38 procent anger tidigare studier vid annat lärosäte. En 
knapp tredjedel anger studier för första gången. Resultatet visar också på 
att 544 av 820 studenter studerat mer än en termin. 

Resultatet visar även att det är relativt unga studenter som anger tidigare 
studier (mellan 20-28 år). Åldersspannet 20-28 år representeras av 240 
individer av totalt 553 som angivet tidigare studier vid högskola, som då 
motsvarar 43 procent.  



 

28  RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING 

Arbetar under studietiden 

Ett mönster, som framgått även tidigare, visar på att en stor andel stu-
denter arbetar under sin studietid (Högskoleverket, 2007b; Sigrén, 
2007). 60 procent anger att de arbetar under sin studietid. Tabellen ne-
dan visar en översikt över den genomsnittliga arbetstiden per vecka och 
studiernas omfattning. 
Tabell	  2.4	   Matrisen	  redovisar	  arbete,	  studietakt	  och	  arbetstid	  per	  vecka	  –	  

Andel	  i	  antal.	  N	  =	  485.	  

Arbetar	  du	  under	  din	  studietid	  
Arbetstid	   	  	   	  	   ja	  

<	  10	  tim	   Studerar	  du	  på?	   helfart	   236	  

halvfart	   14	  

annan	  studietakt	   8	  

Totalt	   258	  

11	  -‐	  20	  tim	   Studerar	  du	  på?	   helfart	   52	  

halvfart	   18	  

annan	  studietakt	   1	  

Totalt	   71	  

>	  20	  tim	  men	  ej	  heltid	   Studerar	  du	  på?	   helfart	   26	  

halvfart	   39	  

annan	  studietakt	   11	  

Totalt	   76	  

heltid	   Studerar	  du	  på?	   helfart	   5	  

halvfart	   43	  

annan	  studietakt	   32	  

Totalt	   80	  
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3 Värderingar av utbildningen 

Sammanfattning 

Studenterna anger en hög grad av nöjdhet. Dimensionen nöjdhet har 
delats upp i två faktorer: en som mäter nöjdhet angående lokaler och en 
kategori; övrigt. En institution urskiljer sig från övriga nämligen THS 
där studenterna känner en mindre grad av nöjdhet. Diskrepansen mot 
övriga institutioner är relativt hög och en diskussion, eventuellt att en 
uppföljning sker, bör initieras.  

Biblioteket är den studiemiljö som studenter använder sig mest av om 
bostaden exkluderas. Även institutioners lokaler används i hög utsträck-
ning flitigt till studier. 

Den uppfattade kravnivån på utbildningen skiljer sig åt mellan högsko-
lans institutioner. Tre av institutionerna, IDA, IH och THS, skiljer sig åt 
från övriga genom att resultaten visar på att en uppfattad kravnivå på 
utbildningen är lägre jämfört med de andra institutionerna.  

I avseende på att utveckla förmågor anger respondenterna att så sker i 
hög utsträckning. Även på denna frågeställning finns ingen större diskre-
pans mellan institutioner. Institutionen för pedagogik sticker dock ut 
något från de andra med ett högre värde för indexet. 

Inledning 

Under detta avsnitt redovisas frågeställningar som knyter an mot hur 
studiesituationen på högskolan ser ut för studenterna. Resultaten är upp-
lagda på så sätt att institutionsjämförelser kan utföras i anknytning till de 
frågeställningar som finns i matrisform (frågebatterier innehållande ett 
antal items). Tabellerna som visas är för högskolan totalt, medan de figu-
rer som redovisas avser en jämförelse mellan respektive institution. När 
en figur redovisas så är det alltid refererat till den tabell som ligger i di-
rekt anslutning till respektive figur.  
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Resultatet för respektive figur bygger på att faktorernas ingående items 
indexeras bl.a. utifrån explorativ faktoranalys men även vid något tillfälle 
utan att en faktoranalys utförs.  

Kriteriet positiv opinion avser antalet respondenters svar, i procent räk-
nat, som då ligger över ett visst kriterievärde. Frågeformulärets ”batterier” 
har i de flesta fall en fyrgradig intervallskala och då sätts kriterievärdet till 
positivt > 2,7 som då ligger något över det aritmetiska medelvärdet på 
skalan (2,5), Att värdet sätts något högre beror på att resultatet tydligt 
skall visa mot en positiv opinion. Ett exempel är att när ett värde erhålls 
t.ex. 72,2 så innebär det att 72,2 procent av respondenternas svar (klust-
ret) ligger över värdet 2,7 på en fyrgradig intervallskala.  

Nöjdhet 

Studenterna har fått svara på ett frågebatteri innehållande tio items som 
avser att mäta studenters nöjdhet rörande sin studiearbetsmiljö.  

Sett över hela frågebatteriet upplevs studiemiljön som positiv. På svars-
skalan fanns även ett svarsalternativ ”vet ej” med som då inte kan rang-
ordnas utan tilldelats ett s.k. ”missing values” med värdet 0. Majoriteten 
har dock angett ett av de fyra svarsalternativen. Tabell sju visar en 
översikt över enskilda items medelvärde. Faktorernas items har rangord-
nats från högsta till lägsta värde, inom respektive faktor (F1 och F2). 

Faktoranalysen genererar två faktorer av dimensionen nöjdhet. F1 får 
representera nöjdhet angående undervisningslokaler. F2 får representera 
nöjdhet övrigt. Det som framgår, generellt, är att studenterna är relativt 
nöjda.  
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Tabell	  3.1	   Frågeställning:	  hur	  nöjd	  är	  du	  med	  följande?	  	  

Fyrgradig	   intervallskala	   med	   alternativen:	   mycket	   nöjd	   (4);	  
ganska	  nöjd	  (3);	  ganska	  missnöjd	  (2);	  mycket	  missnöjd	  (1).	  Vet	  ej	  
fanns	  med	  som	  alternativ.	  N	  =	  791.	  

Faktor	  1	  Cronbach’s	  α;	  0,718	   M	   s	  
tillgång	  till	  undervisningslokaler	   3,2	   ,66	  
utrustningen	  i	  undervisningslokalerna	   3,0	   ,73	  
utformningen	  av	  undervisningslokalerna	   2,9	   ,71	  
temperaturen	  i	  undervisningslokalerna	   2,5	   ,90	  

M-‐F1	  	   2,91	   ,55	  

	  
	  

	  Faktor	  2	  Cronbach’s	  α;	  0,789	   M	   s	  
tillgången	  till	  datorer	   3,1	   ,79	  
det	  arbetsmaterial	  du	  erhåller	   2,9	   ,69	  
kopieringsmöjligheter	   2,8	   ,87	  
tillgången	  till	  uppehållsutrymmen	   2,7	   ,87	  
tillgången	  till	  studentarbetsplatser	   2,7	   ,89	  
tillgången	  till	  matplatser	   2,6	   ,93	  

M-‐F2	  	   2,81	   ,62	  
 

Frågeställningarna temperaturen i undervisningslokalerna och tillgången till 
matplatser visar ett något lägre medelvärde än övriga. Det som bör fram-
hållas är följande items; tillgång till undervisningslokaler, utrustningen i 
undervisningslokalerna, utformningen av undervisningslokalerna, tillgången 
till datorer samt det arbetsmaterial du erhåller. Resultatet visar på att högs-
kolan har lyckats väl inom flera områden. 

Det finns skillnader mellan institutioner och dessa redovisas i ett antal 
figurer. Medelvärdet sätts med kriteriet positiv > 2,7. Var kriteriet skall 
sättas är en bedömningsfråga och valet beror på hur sträng man vill vara 
rörande vilka som räknas som positiva. Figur ett visar således hur stor 
andel, i procent, av respondenternas svar som ligger över kriterievärdet 
2,7 för respektive faktor, i förhållande till respektive institution.  
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Figur	  3.1	   Visar	   positiv	   opinion	   för	   dimensionen	   ”innehåll	   i	   undervisning”	  
när	  kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  2,7. 

En av institutionerna, THS, uppvisar en något lägre positiv opinion för 
dessa två faktorer. Institutionens studenter anger en lägre grad av nöjd-
het, i förhållande till andra institutioner. Även IDA uppvisar en lägre 
opinion för faktor två än övriga; exkluderat THS. En fråga som kan stäl-
las är: varför anger THS studenter lägre grad av nöjdhet än andra in-
stitutioners studenter? En möjlig förklaring kan vara institutionens pla-
cering. Studenter måste ta sig långa sträcker om programmet/kursen läses 
på fler institutioner. Mellan övriga institutioner är diskrepansen betydligt 
jämnare fördelad. Framhållas kan att IHs studenter är nöjdast med 
undervisningslokaler. 

Utnyttjande av högskolans studielokaler 

Det framgår i hög utsträckning att studenter använder högskolans biblio-
tek och sin bostad för att arbete med instuderingsuppgifter, grupparbeten 
etc. Om en jämförelse sker mot föregående fråga där det framgår att till-
gången till studentarbetsplatser, tillgången till uppehållsutrymmen, tillgången 
till matplatser, och tillgången till kopieringsmöjligheter visar mindre nöjdhet 
hos studenterna så kan det finnas ett samband; att studenter inte använ-
der institutionens lokaler, generellt sett, i större utsträckning än vad som 
framgår i tabell 3.2. Att biblioteket får ett högt värde är inte så anmärk-
ningsvärt. Där finns studiearbetsplatser, tillgång till datorer, kopierings- 
 

BHS	   IDA	   IH	   PED	   THS	   VHB	  
F1	   75,0	   78,3	   85,9	   74,9	   45,8	   76,2	  
F2	   73,2	   56,2	   68,2	   60,4	   44,6	   61,2	  
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möjligheter, personal samt tillgång till referenslitteratur. Det finns även 
en viss styrning av vad studenter väljer att vara nämligen att när de större 
datasalarna får nya datorer tenderar studenter att vara flyttbara. 
Tabell	  3.2	   Frågeställning:	   I	   vilken	   utsträckning	   använder	   du	   någon/några	  

av	   följande	   platser	   för	   att	   göra	   instuderingsuppgifter,	   gruppar-‐
beten	  etc.?	  	  

Femgradig	   intervallskala	   med	   alternativen:	   i	   mycket	   stor	  	  
utsträckning	   (5);	   i	   ganska	   stor	   utsträckning	   (4);	   i	   ganska	   liten	  	  
utsträckning	   (3);	   i	   mycket	   liten	   utsträckning	   (2);	   inte	   alls	   (1).	  	  
N	  =	  817.	  

Items	   	  	  	  	  	  	  	  M	  
bostaden	   4,2	  	  
högskolans	  bibliotek	   3,4	  	  
institutionens	  lokaler	   3,0	  	  
caféer	   2,4	  	  
annan	  plats	   2,4	  	  

Kravnivå på utbildningen 

Högskoleverkets utvärderingar har visat på att vissa utbildningar ställer 
för låga krav (Högskoleverket, 2004, 2005, 2007b:23). Det finns tenden-
ser, på några institutioner, att finns en relativt hög andel studenter som 
upplever för lågt ställda krav på sin utbildning. 
Tabell	  3.3	   Frågeställning:	  Hur	  bedömer	  du	  att	  kravnivån	  på	  din	  utbildning	  

är	  avseende	  följande	  områden?	  	  

Femgradig	  skala	  med	  alternativen:	  alldeles	  för	  låg	  (1);	  något	  för	  
låg	   (2);	   lagom	   (3);	   något	   för	   hög	   (4);	   alldeles	   för	   hög	   (5).	  
Chronbach´s	  Alpha	  =	  0,813.	  N	  =	  810.	  Andel	  i	  procent.	  

Items	   	  	  	  	  låg	   	  	  	  	  2	   3	   4	   hög	  
kursens	  innehåll	   2,2	  	   12,0	  	   69,4	  	   14,0	  	   2,5	  	  
arbetsbelastningen	  under	  studierna	   1,6	  	   8,5	  	   54,7	  	   27,0	  	   2,5	  	  
kurslitteraturens	  omfattning	   1,0	  	   8,0	  	   53,1	  	   30,1	  	   7,8	  	  
examinationsuppgifterna	   1,7	  	   7,9	  	   65,7	  	   20,4	  	   4,3	  	  

Tabellen visar på att de flesta studenter svarar lagom eller något för hög. 
Skulle endast tabellen ligga till grund för en analys så skulle det se posi-
tivt ut. Vid en indexering av dessa fyra items framträder diskrepanser 
mellan institutionerna (figur 3.2). Observera ett lågt värde på den fem-
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gradiga skalan indikerar uppfattningen ”lägre krav”. Ett högre värde för 
en negativ opinion indikerar respondenters uppfattning om att kravnivån 
uppfattas som lägre på utbildningen, i jämförelse mellan institutioner.  

Som tidigare nämnts så avgör inte en ”opinion” om kravnivån skall upp-
fattas som låg, hög eller lagom utan konstaterar endast att diskrepanser 
förekommer. Enligt tabell 3.3 så tenderar svaren att hamna kring en la-
gom kravnivå – med ”dragning” mot något för hög.  

Negativ opinion sätts till 2,8 som då motsvarar strax under ”lagom krav-
nivå” på en femgradig skala. Exemplifiering av figur 3.2 är att studenter 
på institutionen för vårdvetenskap uppfattar en högre kravnivå på ut-
bildningen än t.ex. någon av de andra institutionerna.  

Det kan finnas ett samband att studenter tenderar att ha lägre förkun-
skaper inom vissa utbildningsområden som då genererar en högre grad av 
att studenter upplever för höga krav. Högskoleverket har uppmärksam-
mat detta genom ett par utvärdering under 2007 (Högskoleverket, 
2007a, 2007c). 

 

Figur	  3.	  2	   Visar	   negativ	   opinion	   för	   dimensionen	   ”kravnivå	   på	   din utbild-‐
ning”	  när	  kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  <	  2,8. 

BHS	   IDA	   IH	   PED	   THS	   VHB	  
F1	   19,2	   22,7	   28,9	   14,9	   30,6	   7,0	  
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Analytiskt tänkande 

Utveckla förmågor 

Det räcker inte med ha förmågan att endast ta till sig nya arbetsuppgifter. 
Krav ställs även på att självständigt kunna vara en del av en förändrings-
process. När det talas om generiska förmågor är det färdigheter och för-
mågor som avses. Oberoende av utbildningsinriktning så är det av vikt av 
att studenter utvecklar dessa förmågor. I högskolelagens 8 § anges att: 

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas - förmåga att 
göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att själv-
ständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att 
möta förändringar i arbetslivet. (SFS, 1992:1434) 

I avseende på universitetsutbildningar är dessa utmaningar till viss del 
enklare att applicera i jämförelse med mer ”yrkesinriktade” utbildnings-
former. Akademiska färdigheter är i sig generiska till sin natur t.ex. ge-
nom att den högre utbildningen utvecklar analytiskt och kritiskt tän-
kande, presentationsförmågor, kommunikativa förmågor och till att vara 
kritiskt granskande. Den kommunikativa förmågan (muntliga presen-
tationer) har visat sig i tidigare studier vara bristfällig se. t.ex. 
(Högskoleverket, 2007b; Sigrén, 2007, 2010). Dessa nämnda förmågor 
fångas upp i frågeställning: I vilken utsträckning tycker du att studierna 
utvecklar din förmåga när det gäller följande? Två variabler avviker något 
från de övriga: göra muntliga presentationer och utveckla min kreativitet. 
Institutionerna ligger relativt jämbördigt med ett undantag och ett posi-
tivt sådant. En institution, PED, visar en markant högre positiv opinion 
än övriga institutioner. 

Jämfört med en tidigare alumnutvärdering (Sigrén, 2007:30) framgår det 
att medelvärdet är något lägre i denna undersökning. Vid ovan nämnda 
undersökning utfördes ingen faktoranalys. Vid ett senare tillfälle utfördes 
dock explorativ faktoranalys som genererade två faktorer av de sju ingå-
ende item i tabell 3.8 (Sigrén, 2010). Helt jämförbara är naturligtvis inte 
resultaten men det bör påpekas att denna föreliggande undersökning 
visar på en något högre reliabilitet för ”generiska förmågor”. En pågående 
alumnutvärdering vid högskolan visar på ytterligare något högre relia-
bilitet (α; 0,870) för dessa sju item (Sigrén, 2012:44). 
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Tabell	  3.4	   Frågeställning:	   I	   vilken	   utsträckning	   tycker	   du	   att	   studierna	   ut-‐
vecklar	  din	  förmåga	  när	  det	  gäller	  följande?	  	  

Fyrgradig	   intervallskala	   med	   alternativen:	   i	   mycket	   stor	   utsträckning	   (4);	   i	  
ganska	   stor	   utsträckning	   (3);	   i	   ganska	   liten	   utsträckning	   (2);	   i	  
mycket	  liten	  utsträckning	  (1).	  N	  =	  781.	  	  

Faktor	  1	  Cronbach's	  α;	  0,854	   M	   s	  
självständigt	  lösa	  problem	   3,1	   ,77	  
tänka	  kritiskt	   3,1	   ,79	  
göra	  skriftliga	  presentationer	   3,0	   ,87	  
analysera	  problem	   3,0	   ,78	  
söka	  och	  värdera	  information	   3,0	   ,85	  
utveckla	  min	  kreativitet	   2,8	   ,96	  
göra	  muntliga	  presentationer	   2,6	   ,97	  

M-‐F1	   2,93	   ,63	  

Endast en faktor extraheras som innebär bra samstämmighet mellan en-
skilda items. Institutionen för pedagogik skiljer sig positivt från övriga 
institutioner. 83 procent av PEDs studenter anger svarsalternativ som 
ligger över 2,7 på en fyrgradig intervallskala. IH ligger lägst i mätningen.	   

	  

Figur	  3.3	   Visar	   positiv	   opinion	   för	   dimensionen	   ”generiska	   förmågor”	   när	  
kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  2,7. 

BHS	   IDA	   IH	   PED	   THS	   VHB	  
F1	   69,3	   63,6	   57,5	   82,9	   64,2	   62,5	  
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4 Studieklimat 

Sammanfattning 

Frågeställningen angående undervisningssituationen genererade två fak-
torer. Båda dessa faktorer mäter lärares attityder. Studenterna anger en 
hög grad av uppskattning. Små diskrepanser finns mellan institutionerna 
och resultatet visar på en hög och jämn nivå.  

Undervisningsinnehållet visar på en högre diskrepans mellan institut-
ioner. Frågeställningen genererade tre faktorer varav den första som avser 
introduktionen till utbildningen är relativt jämn och visar på en hög po-
sitiv opinion för institutionerna. Den andra faktorn avser examinat-
ion/tentamen och även här skiljer sig institutionerna åt. Den tredje fak-
torn som avser kursvärderingar och hur dessa hanteras visar på diskrepans 
mellan institutionerna. Sett över samtliga tre faktorer visar BHS, PED 
och VHB bäst resultat. 

Studenterna anger att de vågar vara kritiska utan att för den skull bli 
sämre behandlade. Diskrepanser finns mellan institutionerna och här bör 
en diskussion föras om varför den stora skillnaden finns mellan institut-
ioner. IH och PED har högre värden som indikerar en viss försiktighet 
hos studenterna att inta ett mer kritiskt förhållningssätt.  

Att kunna påverka sin utbildning är viktigt. Högskolan tillsammans med 
studentkåren torde kunna bli bättra på att ge studenterna mer inflytande 
över sina studier. Resultaten är inte på något sätt dåliga men visar ändå 
att mer än 50 procent inte känner möjlighet till att påverka utbildningen. 
Inflytande bör i första hand ske genom studentkåren. Dock, om studen-
terna inte är mer engagerade än vad som anges i denna studie så kan det 
vara svårt att påverka utbildningen i önskad riktning, se kapitel fem. 
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Inledning 

I denna del presenteras ett antal frågeställningar som knyter an till studi-
eklimat, som då berör innehållet i undervisningen eller snarare undervis-
ningssituationen.  

Undervisningssituationen 

Frågeställningarna nedan berör studenters uppfattningar eller snarare 
känslor för undervisningssituationen. Ett item sticker ut något från de 
övriga med ett medelvärde på 2,5 och det är frågeställningen om lärares 
intresse för hur studenter klarar sina studier. Det går säkerligen att jäm-
ställa detta med ett gott ”handledarskap”. Höga medelvärden visar sig på 
hur högskolan tar emot studenter, att lärarna uppfattas vara kunniga i sina 
ämnen, att lärarna är väl förberedda och att studenter känner att provre-
sultaten bedöms på ett rättvist sätt. Korrelationen är hög mellan ingående 
items som då innebär att dessa items associerar väl inbördes. Faktorerna 
enskilda items är även rangordnade från högsta till lägsta värde. 
Tabell	  4.1	   Frågeställning:	  I	  vilken	  utsträckning	  tycker	  du	  att	  ...	  

Fyrgradig	   intervallskala	   med	   alternativen:	   i	   mycket	   stor	   ut-‐
sträckning	   (4);	   i	   ganska	   stor	   utsträckning	   (3);	   i	   ganska	   liten	   ut-‐
sträckning	  (2);	  i	  mycket	  liten	  utsträckning	  (1).	  N	  =	  776.	  	  

Faktor	  1	  Cronbach's	  α;	  0,833	   M	   s	  
du	  har	  blivit	  väl	  mottagen	  på	  utbildningen	   3,3	   ,70	  	  
provresultaten	  bedöms	  på	  ett	  rättvist	  sätt	   3,1	   ,76	  
det	  är	  lätt	  att	  få	  kontakt	  med	  lärarna	   3,0	   ,80	  
examinationerna	  känns	  meningsfulla	   2,9	   ,73	  
lärarna	  bryr	  sig	  om	  synpunkter	  de	  får	  på	  undervisningen	   2,8	   ,85	  
lärarna	  intresserar	  sig	  för	  hur	  du	  klarar	  dina	  studier	   2,5	   ,91	  

M-‐F1	   2,94	   ,52	  

	   	   	  Faktor	  2	  Cronbach's	  α;	  0,852	   M	   s	  
lärarna	  är	  kunniga	  i	  sina	  ämnen	   3,3	   ,63	  	  
lärarna	  är	  väl	  förberedda	   3,1	   ,68	  
undervisningen	  är	  stimulerande	   2,9	   ,76	  
lärarna	  är	  pedagogiska	   2,8	   ,78	  
undervisningen	  är	  välorganiserad	   2,8	   ,78	  

M-‐F2	   2,95	   ,59	  
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Figur	  4.1	   Visar	  positiv	  opinion	  för	  dimensionen	  ”studieklimat”	  när	  kriteriet	  
är	  ett	  medelvärde	  >	  2,7.	  	  

Faktoranalysen extraherar två faktorer, studieklimat F1 och studieklimat 
F2. F1 får representera lärarnas intresse för hur studenterna klarar sina 
studier. F2 omfattar lärarnas pedagogiska förmåga. Ett par av institution-
erna skiljer sig mot övriga genom högre värden; BHS och PED. In-
stitutionen för data-och affärsvetenskap har här de lägsta värdena och 
avser båda faktorerna. 

Undervisningsinnehåll 

Det som utmärker sig negativt i frågebatteriet är tre items, kursutvärde-
ringar presenteras för studenter, förändringar efter tidigare kursutvärderingar 
är tydligt uttalade och det ges alltid tillfälle till genomgång av tentamen och  
kriterier för betygssättning som genererar låga värden. Institutionerna är 
bra på att i god tid leverera schema, kursplaner, litteraturlistor, studie-
guide, kursvärderingar och tider för examination. Faktorerna enskilda 
items är rangordnade efter högsta till lägsta värde. 

BHS	   IDA	   IH	   PED	   THS	   VHB	  
F1	   79,0	   62,4	   67,5	   75,5	   66,1	   68,5	  

F2	   75,4	   59,8	   65,0	   83,1	   64,5	   69,3	  
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Tabell	  4.2	   Frågeställning:	  Hur	  väl	  stämmer	  följande	  för	  din	  utbildning?	  

Fyrgradig	  intervallskala	  med	  alternativen:	  stämmer	  helt	  och	  hål-‐
let	   (4);	   stämmer	  delvis	   (3);	   stämmer	   inte	  särskilt	  bra	   (2);	   stäm-‐
mer	  inte	  alls	  (1).	  N	  =	  766.	  Svarsalternativet	  ”vet	  ej”	  fanns	  med.	  

Faktor	  1	  Cronbach's	  α;	  0,801	   M	   s	  
kursplan	  finns	  tillgängligt	  i	  god	  tid	   3,3	   ,78	  
schema	  finns	  tillgängligt	  i	  god	  tid	   3,2	   ,97	  
litteraturlista	  finns	  tillgängligt	  i	  god	  tid	   3,1	   ,88	  
studieguide/studiehandbok	  finns	  tillgängligt	  i	  god	  tid	   3,1	   ,89	  
obligatorisk	  kurslitteratur	  finns	  tillgänglig	  på	  biblioteket	   2,6	   1,01	  

M-‐F1	   3,20	   ,65	  

	   	  
	  

Faktor	  2	  Cronbach's	  α;	  0,758	   M	   s	  
kursen	  avslutas	  alltid	  med	  en	  kursutvärdering	   3,5	   ,76	  
lärarna	  visar	  intresse	  för	  studenternas	  kursutvärderingar	   3,0	   ,87	  
kursutvärderingar	  presenteras	  för	  studenterna	   2,2	   1,08	  
förändringar	  efter	  tidigare	  kursutvärderingar	  är	  tydligt	  uttalade	   2,1	   1,07	  

M-‐F2	   2,63	   ,80	  

	   	  
	  

Faktor	  3	  Cronbach's	  α;	  0,599	   M	   s	  
tiderna	  för	  examination	  meddelas	  i	  god	  tid	   3,4	   ,73	  
skriftliga	  tentamina	  anonymiseras	   2,9	   1,15	  
tentamensresultat	  anslås	  alltid	  inom	  tre	  veckor	   2,8	   1,05	  
det	  ges	  alltid	  tillfälle	  till	  genomgång	  av	  tentamen	  och	  kriterier	  
för	  betygssättning	   2,4	   1,01	  

M-‐F3	   2,82	   ,82	  

Faktoranalysen extraherar tre faktorer (tabell 4.2) F1 mäter studieinform-
ation. F2 mäter kursutvärderingar. F3 mäter examination/tentamen. Figur 
4.2 visar på skillnader som bör uppmärksammas såväl inom institutioner 
som mellan institutioner. Den institution som klarar sig bäst, sett över 
samtliga faktorer, är PED. Institutionen uppvisar inte de högsta värdena 
genomgående men är jämnast och på en hög nivå. THS skiljer sig åt mot 
övriga institutioner på faktor ett genom en lägre opinion. IDA och THS 
skiljer sig åt från övriga institutioner, negativt, på faktor två. Fem in-
stitutioner ligger under 50 procent på faktor tre som då innebär att mer 
än hälften av svaren ligger under 2,7 på en fyrgradig intervallskala.  
  



 

HÖGSKOLAN I BORÅS  41 

Figur	  4.2	   Visar	  positiv	  opinion	  för	  dimensionen	  ”undervisningsinnehåll”	  när	  
kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  2,7.	  

Kritiska synpunkter på utbildningen 

En frågeställning berörde studenters uppfattningar om hur de 
tror/upplever att de behandlas om de för fram kritiska synpunkter. Ett 
lägre medelvärde indikerar att studenterna inte tror sig bli sämre bemötta 
om de är kritiska. Medelvärdena ligger under 2,5 som indikerar åt nej, 
troligen inte och nej, absolut inte.  
Tabell	  4.3	   Frågeställning:	  om	  du	   för	   fram	  kritiska	   synpunkter	  och	   resone-‐

mang	   kring	   utbildningen,	   tror	   du	   att	   du	   då	   riskerar	   att…	   Fyra	  
svarsalternativ.	  ja,	  helt	  klart	  (4);	  ja,	  troligen	  (3);	  nej,	  troligen	  inte	  
(2);	  nej,	  absolut	  inte	  (1).	  N	  =	  749.	  

Faktor	  1	  Cronbach's	  α;	  0,848	   M	   s	  

bli	  sämre	  bemött	  av	  lärarna	   2,2	   ,79	  

bli	  sämre	  bemött	  av	  examinatorerna	   2,1	   ,74	  

bli	  sämre	  bemött	  av	  övriga	  studenter	   1,9	   ,69	  

få	  orättvist	  bedömda	  tentor	   1,9	   ,72	  

M-‐F1	   2,02	   ,61	  

	  

	   	  

BHS	   IDA	   IH	   PED	   THS	   VHB	  
F1	   81,9	   83,5	   81,6	   78,9	   55,1	   80,6	  
F2	   69,8	   42,2	   51,3	   68,6	   44,0	   57,4	  
F3	   48,3	   29,4	   31,6	   63,5	   45,8	   49,1	  
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Figur	  4.3	   Visar	   positiv	   opinion	   för	   dimensionen	   ”bemötande	   vid	   kritiska	  
synpunkter”	  när	  kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  2,7.	  	  

Dessa fyra items har indexerats till en dimension och redovisas per in-
stitution i figuren ovan. En lägre ”graf” indikerar att studenten inte tror 
sig bli sämre behandlad vid kritiska synpunkter. BHS visar på en opinion 
om 11 procent medan IH och PED visar på 18-20 procent. Det kan 
tolkas som att studenter på PED och IH är mer försiktiga att framföra 
kritiska synpunkter.  

BHS	   IDA	   IH	   PED	   THS	   VHB	  
F1	   11,2	   14,4	   20,0	   18,3	   11,7	   10,6	  
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Påverka utbildningen 

Det ställdes en fråga om studenters uppfattningar om hur de ser på möj-
ligheten att påverka sin utbildning. Medelvärdet på frågeställningarna 
ligger relativt centrerade runt 2,5 som då kan tolkas som neutralt.  
Tabell	  4.4	   Frågeställning:	   I	   vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  det	   finns	  möj-‐

lighet	  att	  påverka	  din	  utbildning?	  

Fyrgradig	   intervallskala	   med	   alternativen:	   i	   mycket	   stor	   ut-‐
sträckning	   (4);	   i	   ganska	   stor	   utsträckning	   (3);	   i	   ganska	   liten	   ut-‐
sträckning	  (2);	  inte	  alls	  (1).	  N	  =	  762.	  

Faktor	  1	  Cronbach's	  α;	  0,732	   M	   s	  

genom	  lärare	   2,6	   ,82	  

genom	  institutionsledning	   2,5	   ,82	  

genom	  studentkåren	   2,4	   ,90	  

på	  annat	  sätt	   2,1	   ,85	  

M-‐F1	   2,39	   ,63	  

Även dessa fyra items har slagits ihop till ett index och redovisas per in-
stitution i figur 4.4. En högre ”graf” indikerar att studenten känner en 
högre grad av möjligheter att påverka sin utbildning. Det finns diskre-
panser mellan institutioner. Nu mäts det generellt över flera områden 
men det framgår ändå IHs studenter känner störst möjlighet att påverka 
utbildningen.  

Figur	  4.4	   Visar	   positiv	   opinion	   för	   dimensionen	   ”möjlighet	   att	   påverka	   ut-‐
bildningen”	  när	  kriteriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  2,7.	  	  

BHS	   IDA	   IH	   PED	   THS	   VHB	  
F1	   40,5	   31,5	   46,8	   37,6	   34,8	   29,1	  
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Det är intressant att i figur 4.3 som avsåg att föra fram kritiska syn-
punkter angav IHs studenter en viss tvekan att göra det samtidigt som att 
påverka sin utbildning, kanske bl.a. kräver ett kritiskt förhållningssätt. 
VHB ligger lägst i mätningen. 
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5 Studentkåren 

Sammanfattning 

Drygt hälften av studenterna är medlemmar i Studentkåren vid Högsko-
lan i Borås (56 procent). Studenternas engagemang, genom studentkå-
ren, ligger på en låg nivå. Här bör studentkåren bli mer aktiv. Skall stu-
denter, genom kåren, kunna påverka innehåll och utformning av utbild-
ningen bör fler röster göra sig hörda. Nio av tio studenter är överhuvud-
taget inte engagerade i studentkårens arbete.  

Informationsflödet, från kår till student, bör ses över. Ett bra sätt, enligt 
denna studie, är utskick innan kursstart och affischering på institution-
erna. Om det inte redan görs, så torde ett återkommande ”månadsmail” 
gå ut till samtliga studenter där månadens aktiviteter redovisas.  

Studien visar även på att besök på olika studentkårsarrangemang i stort 
sett är obefintlig. Skulle alternativen aldrig och någon gång per termin slås 
ihop så motsvarar detta i drygt 95 procent av studenterna. 

Vart studenterna skall vända sig vid behov av hjälp bör tydliggöras bättre. 
En majoritet av studenterna vet inte eller är tveksamma till om de vet 
vart de skall vända sig 

Medlemskap och engagemang 

56 procent av respondenterna är medlemmar i studentkåren. En stor 
andel av studenterna engagerar sig inte i studentkårsarbete. Fyra procent 
har varit engagerade det senaste halvåret samt åtta procent har varit enga-
gerade för mer än ett halvår tillbaks.  

Varför studenternas engagemang är så lågt kan inte denna studie ge svar 
på. 79 procent anger att de är tveksamma (26 procent) eller svarar nej 
(53 procent) på frågan om de skulle vilja vara mer engagerad i student-
kårsarbete. En tidigare studie visar på att engagemanget ligger på cirka 12 
procent (Sigrén, 2007:46).  

På frågeställningen: Har du under HT 2010 träffat någon studentkårsre-
presentant som informerat om och/eller diskuterat studentkåren och 
studentkårsarbete? Svarar 58 procent nej; 28 procent ja medan 14 pro-
cent anger alternativet ”osäker”. Antalet svarande var 760.  
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Informationsflöde 

Det framgår att affischering och utskick har den bästa genomslagskraften. 

Tabell	  5.1	   Frågeställning:	  Har	  du	  fått	  någon	  information	  från	  studentkåren	  
i	  Borås	  under	  HT	  2010	  -‐	  och	   i	   så	   fall	  hur?	  Flervalsfråga.	  Andel	   i	  
procent.	  N	  =	  755.	  

Items	   	  	  	  	  	  	  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	  

Studentkårsarrangemang 

De visar sig att det är ett fåtal studenter som besöker studentkårens ar-
rangemang. I princip är det åtta av tio studenter som avstår möjligheten.  
Tabell	  5.2	   Frågeställning:	  Hur	  ofta	  besöker	  du	  arrangemang	  anordnade	  av	  

din	  studentkår?	  Andel	  i	  procent.	  N	  =	  755.	  

Alternativ	   Möten	  
Sociala	  
aktiviteter	   Föredrag	   Annat	  

aldrig	   90,1	   77,6	   82,1	   85,4	  

någon	  gång	  per	  termin	   6,4	   15,8	   15,1	   9,9	  

någon	  gång	  i	  månaden	   2,1	   4,9	   1,7	   3,0	  

någon	  gång	  i	  veckan	   1,2	   1,2	   0,8	   0,9	  

flera	  gånger	  i	  veckan	   0,3	   0,5	   0,3	   0,7	  

Stödfunktion 

Frågeställningen rörande: om studenter känner till vart de skall vända sig, 
när behov uppstår inom nedan nämnda områden, visar att det inte är 
helt klarlagt var de kan få hjälp. Vart studenterna skall vända sig vid  
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behov av hjälp, bör tydliggöras bättre. En majoritet av studenterna vet 
inte eller är tveksamma till om de vet vart de skall vända sig.  

Tabell	  5.3	   Frågeställning:	  Känner	  du	  till...	  

Fyra	  svarsalternativ:	  ja,	  absolut;	  ja,	  kanske;	  tveksam;	  nej.	  Andel	  i	  
procent.	  N	  =	  711.	  

Items	   ja,	  absolut	   ja,	  kanske	   tveksam	   nej	  

vem	  eller	  vilka	  som	  företräder	  dig	  som	  	  
studentrepresentant	   12,2	   16,5	   17,4	   53,9	  

vem	  på	  högskolan	  du	  vänder	  dig	  till	  om	  du	  
får	  problem	  som	  rör	  din	  studiemiljö	   13,6	   27,0	   21,8	   37,6	  

hur	  du	  kommer	  i	  kontakt	  med	  	  
studentkåren	   34,6	   32,3	   14,1	   19,0	  

vart	  du	  skall	  vända	  dig	  för	  att	  få	  det	  stöd	  
om	  du	  behöver	  det	   15,2	   37,1	   21,5	   26,2	  
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6 Samarbetsklimat 

Sammanfattning 

Samarbetsklimatet är mätt genom bl.a. tre faktorer: lärare, administrativ 
personal samt övrigt. Med något undantag redovisas ett mycket gott 
samarbetsklimat mellan studenter och högskolans personal. Den admi-
nistrativa personalen har tydligen ett bättre samarbetsklimat med stu-
denter än lärarkollegiet. Studenterna anger ett gott samarbetsklimat mel-
lan studenter.  

Faktoranalysen genererar tre faktorer (tabell 6.1 och 6.2). F1 – lärare; F2 
– administrativ personal; F3 – övrigt samarbete.  

F1 avser samarbetet student mot lärare och där visar IDA, IH och THS 
lägst positiv opinion.  

F2 avser samarbetet student mot administrativ personal. THS särskiljer 
sig markant mot de övriga institutionerna med en opinion under 50 pro-
cent. 

F3 avser samarbetet övrigt och även där har THS en klart lägre opinion 
jämfört med övriga institutioner.  

Samarbetsklimatet är mycket bra på BHS. THS får, sett över samtliga 
faktorer, lägre resultat. Studenterna upplever ett mindre bra samarbets-
klimat på THS.  

Samarbetsklimatet mäts genom tre faktorer: lärare, administrativ personal 
samt övrigt. Med något undantag redovisas ett mycket gott samarbets-
klimat mellan studenter och högskolans personal. Den administrativa 
personalen har ett något bättre samarbetsklimat med studenter än lärar-
kollegiet. Studenterna anger ett gott samarbetsklimat mellan studenter.  
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Samarbetet mellan studenter och lärare/administrativ  
personal 

Tabell	  6.1	   Frågeställning:	  I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  följande	  påstå-‐
enden	  stämmer	  för	   lärarna/administrativ	  personal	   inom	  din	  ut-‐
bildning?	  	  

	   Fyrgradig	  intervallskala	  med	  alternativen:	  i	  mycket	  stor	  utsträck-‐
ning	   (4);	   i	   ganska	   stor	   utsträckning	   (3);	   i	   ganska	   liten	   utsträck-‐
ning	   (2);	   i	   mycket	   liten	   utsträckning	   (1).	   Svarsalternativet	   ”vet	  
ej”	  fanns	  med.	  

Faktor	  1	  Cronbach´s	  α	  0,889	   Lärare	  -‐	  M	   s	  

kunniga	   3,4	   ,59	  

lärarna	  är	  tillmötesgående	   3,2	   ,63	  

stödjande	   2,8	   ,81	  

tillgängliga	   2,8	   ,81	  

öppna	  för	  kritiska	  synpunkter	   2,8	   ,82	  

flexibla	   2,7	   ,82	  

M-‐F1	   2,94	   ,59	  

	   	   	  Faktor	  2	  Cronbach’s	  α	  0,949	   Admin	  -‐	  M	   s	  

administrativ	  personal	  är	  tillmötesgående	   3,3	   ,72	  

kunniga	   3,2	   ,76	  

tillgängliga	   3,0	   ,81	  

stödjande	   3,0	   ,82	  

öppna	  för	  kritiska	  synpunkter	   2,9	   ,87	  

flexibla	   2,9	   ,86	  

M-‐F2	   3,08	   ,69	  
 

Dimensionerna fångar upp diskrepanser mellan institutionerna. BHS 
visar den högsta och jämnaste fördelningen med något undantag. THS 
får, sett över samtliga faktorer, lägst resultat som innebär att studenterna 
upplever ett mindre bra samarbetsklimat på institutionen. Det är fram-
förallt faktor ett som drar ner jämnheten hos några institutioner som då 
anger samarbetet student – lärare (figur 6.1). 
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Svarsalternativet ”vet ej” på faktor 1 visar på att drygt åtta procent anger 
alternativet på faktor 2; 33 procent samt 25 procent på faktor 3. Om 
tabell 6.1 analyseras enskilt så tyder det på att studenterna är något mer 
nöjda med den administrativa personalen i förhållande till lärare. Vid en 
djupare analys så uppvisas ett tydligare mönster, se figur 6.1. Det bör 
poängteras att antalet svarande skiljer sig åt inom respektive faktor.  

Samarbete – övrigt 

Tabell	  6.2	   Frågeställning:	   Hur	   tycker	   du	   att	   samarbetet,	   i	   det	   stora	   hela,	  
fungerar	  inom	  eller	  mellan	  grupper	  i	  din	  utbildning?	  

	   Fyrgradig	   intervallskala	   med	   alternativen:	   mycket	   bra	   (4);	  
ganska	  bra	  (3);	  ganska	  dåligt	  (2);	  mycket	  dåligt	  (1).	  Svarsalterna-‐
tivet	  ”vet	  ej”	  fanns	  med.	  

Faktor	  3	  Cronbach’s	  α;	  0,835	   Övrigt	  -‐	  M	   s	  

inom	  studentgruppen	   3,2	   ,72	  

mellan	  studenter	  och	  annan	  personal	   3,1	   ,62	  

mellan	  studenter	  och	  lärare	   3,1	   ,61	  

mellan	  studenter	  och	  studentkåren	   2,9	   ,82	  

mellan	  studenter	  och	  institutionsledningen	   2,8	   ,76	  

M-‐F3	   3,04	   ,55	  

 

Figur	  6.1	   Visar	  positiv	  opinion	  för	  dimensionen	  ”samarbetsklimat”	  när	  kri-‐
teriet	  är	  ett	  medelvärde	  >	  2,7.	  

BHS	   IDA	   IH	   PED	   THS	   VHB	  
F1	   76,5	   52,5	   52,5	   62,6	   54,2	   57,9	  

F2	   86,7	   83,7	   80,3	   78,6	   45,8	   72,4	  

F3	   80,6	   78,7	   77,1	   85,5	   65,3	   82,9	  
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Sammanfattning 

När studenterna samarbetar med andra för att lösa problem och utforska 
nya områden ger det värdefull träning som kan vara ett stöd för inlär-
ningen och en förberedelse för ett framtida ”teamwork” inom yrkeslivet. 
Dimensionen samarbetsklimat fångar upp diskrepanser där samarbetet 
mellan lärare och student skiljer sig tydligt åt mellan institutionerna. En 
helhetsbedömning är att samarbetsklimatet är godtagbart men kan na-
turligtvis utvecklas mer. 
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7 Konfliktnivåer 

Sammanfattning 
Trakasserier och diskriminering förekommer men i låg omfattning. Varje 
upplevt tillfälle är emellertid ett tillfälle för mycket. Ett mål bör vara att 
resultatet skall vara noll. Kvinnor i större utsträckning upplever diskri-
minering och den främsta orsaken är upplevd diskriminering av ålder. 58 
studenter anger att de observerat att någon, vid ett eller flera tillfällen, 
har blivit utsatta för kränkande särbehandling.  

Trakasserier 
Av totalt 713 studenter svarar 58 på frågan ja: Känner du till att det un-
der HT 2010, förekommit att studenter på din utbildning utsatts för 
kränkande särbehandling? 13 studenter anger att detta observerats vid 
flera tillfällen.  

På frågan känner du till att det under HT 2010, förekommit att studen-
ter på din utbildning utsatts för sexuella trakasserier? anger tio studenter 
”ja, vid något tillfälle” samt åtta ”ja, vid flera tillfällen”. Fördelningen på 
kön är nio kvinnor och nio män. Antalet är lågt och en redovisning per 
institution är inte nödvändig. Det kan nämnas att samtliga institutioner 
är representerade.  

Diskriminering 

Tabell	  7.1	   Frågeställning:	  Har	  du	  känt	  att	  du	  blivit	  förbigången	  eller	  diskri-‐
minerad	  på	  din	  utbildning	  på	  grund	  av	  följande?	  

Två	  svarsalternativ:	  ja;	  nej.	  Tabellen	  avser	  svar	  ja.	  Andel	  i	  antal.	  
N	  =	  713.	  

Items	   Kvinnor	   Män	  
könstillhörighet	   12	   13	  
etnisk	  tillhörighet	   16	   9	  
religion	  eller	  annan	  trosuppfattning	   12	   5	  
funktionshinder	   6	   2	  
sexuell	  läggning	   4	   6	  
ålder	   29	   10	  

Totalt	   79	   45	  
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Av de 105 studenter som angett inom deras utbildning att det finns sam-
arbetssvårigheter och konflikter som påverkar studierna negativt var det 
46 procent som angav att det avsåg andra studenter, 44 procent som 
angav sina lärare samt tio procent som angav annan personal vid Högs-
kolan i Borås. 
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8 Avslutande kommentarer 

Glädjande nog visar studien på att studenterna är positivt inställda till sin 
utbildning och organisationen runt densamma. En slutsats som kan dras 
är att det ser relativt bra ut på Högskolan i Borås. Naturligtvis har stu-
dien uppvisat diskrepanser mellan högskolans institutioner och kan be-
grundas ytterligare.  

Den institution som visar såväl på ett högt som jämnt resultat, sett över 
hela studien, är Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap.  

Studenternas uppfattning av kravnivån på utbildningen skiljer sig åt be-
roende vilken institution studenterna befinner sig på. Textilhögskolans 
studenter uppfattar en betydligt lägre kravnivå än t.ex. Institutionen för 
vårdvetenskap. Högskoleverket har uppmärksammat ”studenters förkun-
skaper i förhållande till upplevd kravnivå” och ställt sig frågan: Har sam-
hället, och studenterna, råd med denna dysfunktion i den högre utbild-
ningen? (Högskoleverket 2007b:73). 

Studierna motiveras framförallt av ett intresse, att öka chanserna att er-
hålla ett arbete man trivs med och att bli attraktiv på arbetsmarknaden. 
En stor andel av studenterna är mycket nöjda med det organisatoriska 
som tillhör utbildningen men det finns stora skillnader mellan institut-
ionerna. Textilhögskolans studenter är betydligt mindre nöjda med t.ex. 
undervisningslokalernas beskaffenhet och tillgången till annan typ av 
lokaler och utrustning.  

Högskolans regionala betydelse skall inte underskattas. Hälften av stu-
denterna har växt upp i den närliggande regionen. Sju av tio studenter är 
heltidsstuderande campusstudenter. En majoritet av studenterna lönear-
betar parallellt med studierna. Andelen som lönearbetar tenderar att öka i 
jämförelse med tidigare utförda studier (Högskoleverket 2007b). 

Varumärket Högskolan i Borås har fortsatt gott renommé hos studen-
terna. Vid mätning av renomméet så erhölls ett resultat om 3,5 på en 
fyrgradig intervallskala.  

Utveckling av analytiskt tänkande uppfattas fungera tillfredsställande. 
Den institution som tenderar att utveckla denna dimension bäst är In-
stitutionen för pedagogik. Övriga institutioner ligger på en betydligt 
lägre nivå och är relativt lika, sett över de övriga fem institutionerna. 
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Undervisningssituationen uppfattas som god. Det är dock två institut-
ioner som utmärker sig positivt från övriga, nämligen Institutionen 
biblioteks- och informationsvetenskap samt Institutionen för pedagogik. 
Utmärkande är att frågan lärarna intresserar sig för hur du klara utbild-
ningen har klart lägst medelvärde av de nio frågeställningar som berör 
området undervisningssituationen.  

Undervisningsinnehållet uppfattas generellt som relativt gott. Slås be-
greppet isär och mäts på institutionsnivå framgår tydliga skillnader. Di-
mensionen har mätts genom tre faktorer och resultatet visar i två av fak-
torerna att Institutionen för affärs- datavetenskap, Institutionen Ingen-
jörshögskolan samt Textilhögskolan ligger lägre i mätningarna som då 
innebär mindre nöjda studenter. Dessa två sistnämnda faktorer tar upp 
examination, tentamen och hur kursvärderingar hanteras. Rekryteringen 
av studenter till högre utbildning har ökat successivt därmed blir dessa 
faktorer väsentliga att diskutera. Krav och förväntningar behöver tydlig-
göras och då inte enbart från högskolans håll. I den diskussionen bör 
även studenterna bjudas in. Examinationen skall ses som en del av lär-
processen. Det går inte att bortse från att studenterna har eget ansvar och 
de bör då bli mer aktiva t.ex. genom studentkåren. Att påverka utbild-
ningen har visat sig vara svårt samtidigt underlättas inte processen genom 
passivt deltagande i studentkåren.  

Att våga/kunna vara kritisk till sin utbildning uppfattas genomgående 
inte vara något problem och därigenom ges studenterna också en möjlig-
het att påverka sin utbildning; kan tyckas. Samtidigt visar resultaten på 
att upplevelsen av att kunna påverka sin utbildning är mindre god. Inom 
just detta område har studentkåren tillsammans med högskolans ledning 
och institutionerna ett gemensamt ansvar.  

Samarbetsklimatet mellan studenter och högskolans personal uppfattas 
som gott. Institutionernas administrativa personal erhåller högre värden 
än lärarkollegiet. Sett över samtliga tre faktorer så framgår det att Textil-
högskolan ligger lägst. Textilhögskolans studenter är minst nöjda med 
samarbetsklimatet. Jämförs resultatet mot Institutionen för biblioteks- 
och informationsvetenskap är diskrepansen mycket stor. 

Förmågan att kunna kommunicera i ett modernt samhälle skall inte un-
derskattas. Det är intressant att frågeställningen göra muntliga presentat-
ioner hamnar lägst i rangordningen av dimensionen analytiskt tänkande. 
Högskolan i Borås står inte ensam i exemplet ovan, även Högskoleverket 
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kom fram till denna slutsats i sin Studentspegel för 2007 (Högskolever-
ket 2007b:74). 

Särbehandling på grund av kön visar på att såväl att upplevda trakasserier 
som upplevd diskriminering förekommer. Åldersdiskriminering är den 
faktor som upplevs förekomma i högst grad. Högskoleverket a.a. gjorde 
även denna bedömning. Vad gäller sexuella trakasserier ställdes inte frå-
gan på så sätt att det var studenten själv som var utsatt. Frågan ställdes 
om respondenten hade observerat om sexuella trakasserier förekommit 
vid ett eller flera tillfällen. Tretton studenter uppger att de observerat att 
sexuella trakasserier förekommit, vid ett eller flera tillfällen.  

Att diskrepanser mellan institutioner uppvisas är naturligtvis helt nor-
malt. Det går dock inte att bortse ifrån att ett par institutionerna uppvi-
sar en lägre positiv opinion genomgående och då bör det uppmärksam-
mas att ett mönster framträder. Varför detta mönster finns kan inte 
denna utvärdering ge svar på. Ett uttalat mål för högskolans är naturligt-
vis bl.a. att upprätthålla högsta möjliga kvalité såväl på utbildningens 
innehåll som på det organisatoriska som ligger utanför själva undervis-
ningsinnehållet. En ny studie kan säkert generera en förklaringsmodell 
över de stora skillnader som finns mellan institutionerna. 

I ett större perspektiv handlar det om att framöver rekrytera studenter ur 
en allt mindre elevkull från gymnasiet. Uppdragsutbildningen kommer 
säkerligen att öka och konkurrensen om dessa studenter kommer vara 
knivskarp. Distansverktygen utvecklas och då gäller det att vara med på 
tåget och inte stå kvar på perrongen och se på när tåget går. Det troliga 
scenariot är, om man tillåts se framåt, att s.k. Blended Learning3 kommer 
att öka. Studien har påvisat att en ökning sker inom denna typ av utbild-
ningsform. Många studenter studerar på andra lärosäten samtidigt som 
de studerar på Högskolan i Borås. En stor andel lönearbetar, i olika grad. 
Det troliga är att studenter framöver kommer kräva att studier kan ske 
genom Blended Learning. Kan inte Högskolan i Borås leverera denna typ 
av utbildningsform finns det säkerligen andra som kan. 

  

                                                             
3  Blended Learning innebär ett flexibelt utbildningssätt där olika typer av 

teknik används. Traditionellt har det benämnts som distansutbildning 
och/eller flexibla utbildningsformer. Numer skiljs inte campus och distans 
åt, på sådant sätt som gjorts tidigare, utan skall betraktas som Blended  
Learning. 
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Ett gott rykte, tillsammans med ovan nämnda, är även viktigt om högs-
kolan i framtiden skall locka till sig fler studenter. Vidare är det viktigt, 
när studentbarometrar utförs, att frågeformuläret håller en hög validitet 
så att formuläret fångar upp de fenomen som högskolan önskar få svar på 
och därigenom kunna sätta in åtgärder tidigt när det framgår att något är 
mindre bra. Studenter märker relativt snabbt när ”något” inte känns bra 
och med tanke på de medier som finns nuförtiden så sprids rykten med 
”ljusets hastighet”. 

Hur går högskolan vidare? 

Resultaten visar på behovet av ytterligare utvärdering/utredning. Två 
institutioner ligger genomgående på en ”lägre nivå” än övriga med 
mindre positiva studenter. Hur kommer det sig?  

Samtidigt ligger två institutioner genomgående på en högre nivå. Vad är 
det som gör att dessa två institutioner har så nöjda studenter? 

Sett över samtliga faktorer är mönstret tydligt och bör utredas vidare. 
Det går inte att bortse ifrån att Institutionen för data- och affärsveten-
skap och Textilhögskolan genomgående tenderar att ha mindre nöjda 
studenter eller i vart fall genomgående ligger i det lägre spannet.  

En förklaring till Textilhögskolans lägre ”nöjdhet” (studenternas upp-
fattningar) kan vara dess placering, lokaler, avsaknad av campusområdet 
etc. men detta är en helt ny frågeställning som inte denna studie kan ge 
svar på. Institutionen för data- och affärsvetenskap har inte problem med 
placeringen. Institutionen har tillgång till de senast byggda lokalerna på 
högskolan vilka dessutom är belägna mitt i campus. Det visar sig också i 
resultaten att studenterna är mycket nöjda med undervisningslokalerna. 
Anmärkningsvärt är att studenterna uppfattar tillgången till andra typer 
av lokaler som mindre positiv. Såväl biblioteket som Media Lab ligger i 
anslutning till institutionen.  

En annat intressant resultat är den stora skillnaden mellan några av  
institutionerna. En tänkbar förklaring kan vara att styrningen av verk-
samheterna skiljer sig åt. Hur medarbetare uppfattar ledarskap är relativt 
enkelt att ta reda på genom en medarbetarundersökning där ledarskaps-
faktorer ges utrymme. Dimensioner som skulle kunna mätas är hur per-
sonalen upplever att t.ex. struktur, tydlighet, aktivt lyssnande, kommu-
nikationsförmåga samt konfliktlösning upplevs fungera. 
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Reflektioner 

− Varför finns det mönster som framträder? 

− Vad är det som högskolan har behov av att veta mer om?  

− Vilka områden anser högskolan skall prioriteras?  

− Vad skall resultaten användas till?  

− Vad är det som styr det som utvärderingen skall fokusera på?  

För att komma till rätta med dessa fem frågeställningar bör följande åt-
gärdas: 

− En uppföljningsstudie fram till dess att nästa studentbarometer 
bjuds ut – ta fram en förklaringsmodell över diskrepanser. 

− Arbetet att ta fram högskolans ”nya” medarbetarenkät bör på-
skyndas. 

− Fundera över enkätens utformning – förenkla enkäten. 

− Svarsskalan bör ses över, – skall respondenter styras mot en negativ 
respektive en positiv opinion? 

− Varje enskild frågeställning bör endast omfatta en aspekt – tyd-
lighet; höja validiteten. 

− Försöka att inkludera rätt items inom frågebatterier – höja relia-
biliteten. 

− Urvalsprocessen bör ses över – erhålla en jämnare fördelning över 
institutionerna; stratifiera. 

− Underlag som kan tas från centrala register (Ladok) skall så göras 
– undvika mätfel. 

− Hur skall studenter som studera på distans hanteras? skall dessa 
exkluderas? 
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Bilaga I 

Missiv 

Studentbarometern Studie- och Arbetsmiljö vid Högskolan i Borås - 
2010 Syftet med denna undersökning är att öka kunskaperna om de stu-
dieförhållanden som råder vid Högskolan i Borås för att kunna arbeta 
med förbättringar i studenternas arbetsmiljö. Vår förhoppning är att du, 
som blivit utvald, vill medverka i undersökningen och är intresserad av 
att ge dina synpunkter på din studiemiljö. Enkäten är helt anonym och 
resultaten kommer att redovisas i rapportform under 2011/12. Observera 
att om du har fler än en e-postadress registrerad vid Högskolan i Borås 
får du två mail angående enkäten. Du svarar naturligtvis endast en gång 
på enkäten.  

Projektledare är Peter Sigrén som kan kontaktas vid eventuella frågor.  

peter.sigren@hb.se 
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Bilaga II 

Inledning 

Bjørndal & Nilsson (2005, kap. 1) anger att innan man börjar en utvär-
dering så värderar man syftet och användningen av utvärderingen. Ett 
problem är något som önskas undersökas mer ingående. T.ex. vad vill 
högskolan veta nu? Varför vill högskolan veta något? Frågeställningarna 
ovan kan vara svåra att särskilja och som då ger upphov till begreppstolk-
ning. Utvärderingen får ge svar på om begreppen kan tydliggöras var för 
sig. 

Bjørndal & Nilsson definierar följande: En utvärdering bygger på be-
stämda kriterier (Bjørndal & Nilsson, 2005:7). En grundtanke med dessa 
återkommande studentbarometrar är precis som det anges: 

Att utvärdera innebär att man systematiskt samlar in information 
om de aktiviteter, egenskaper och resultat som hör till en viss åt-
gärd, person eller produkt för att särskilt utsedda personer ska 
kunna öka kunskapen, förbättra effektiviteten och fatta beslut om 
vad denna åtgärd, person eller produkt ska göra eller åtgärda. (a.a. 
s. 11) 

Sedan om det blir som det var tänkt med en utvärdering är en helt annan 
fråga, nämligen en analys av effekter. Vad det egentligen handlar om, 
som citatet anger, är en systematisk insamling av empiri som på något 
sätt kan tillföra en verksamhet ny kunskap om ett eller flera fenomen. 

Ekholm & Lander (Ekholm & Lander, 1993:2) anger att en utvärdering 
har två sidor; nämligen granskning och värdering som kan ske med hjälp 
av en designmatris. En designmatris fördelar är att det skapas en struktur 
över arbetsgången för att kunna reflektera om utvärderingen är på rätt 
väg, sett ur ett strukturellt perspektiv. Ett bra sätt att inleda en utvärde-
ringsstudie är att ta ett avstamp i metodfrågan: hur skall empirin analyse-
ras? När svaret på frågan finns kan själva arbetet starta. 

Metod 

I denna utvärdering, av 2010-års studentbarometer, skall ett frågeformu-
lär analyseras såväl genom deskriptiv analys men även med hjälp av ex-
plorativ faktoranalys. Att förklara statistiska metoder på ett för läsaren 
enkelt sätt är inte alltid en lätt uppgift. Här och nu skall dock ett försök 
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göras att på ett så bra sätt som möjligt förklara vad en faktoranalys egent-
ligen går ut på. Det kan samtidigt tilläggas att en faktoranalys består av 
en del subjektiva bedömningar som då utförs av den eller de som gör 
analysen utifrån en modell som faktoranalysen genererar. Det handlar 
både om att tolka resultat som att eventuellt utesluta variabler som på 
olika grunder inte passar in eller snarare tillför modellen för lite.  

En faktoranalys ger indikation på om de variabler, som använts t.ex. vid 
enkätkonstruktioner, är valida i förhållande till ett fenomen som skall 
undersökas. Den ger möjlighet till att förbättra mätinstrumentet och 
därmed höja validiteten i kommande studentbarometrar. Faktoranalys 
kan också ses som en förberedelse inför regressionsanalyser.  

Dock så bör tilläggas att: 
En indikator är något som står för något annat. Om man inte har 
(full) tillgång till exakta kriterier på det man vill mäta, så använ-
der man indikatorer. De kan vara svagare eller starkare beroende 
på teorin och teknologin bakom dem. (Lander, 2009) 

En faktoranalys sker i fyra steg (George & Mallery, 2006:246; Pedhazur 
& Pedhazur Schmelkin, 1991:592 ff). George & Mallery anger (a.a., s. 
246): “This starting point provides some initial clues as to how factory 
analysis works”: 

− Calculate a correlation matrix of all variables to be used in the 
analysis. 

− Extract factors. 
− Rotate factors to create a more understandable factor analysis. 
− Interpret results. 

En faktoranalys är ett sätt att försöka finna ett mönster i samvariationen 
mellan ett antal variabler samt att kategorisera dessa variabler i ett antal 
faktorer som förhoppningsvis ger ett mått på önskade dimensioner. På så 
sätt kan resultaten presenteras med hjälp av ett mindre antal variabler. 
Teorin bygger på att forskaren tror att vissa frågor hänger samman (mä-
ter samma fenomen) och testar detta på respondenterna.  

För att faktoranalys ska vara en lämplig metod krävs generellt ett 
relativt stort antal variabler. I vanlig ordning finns inga exakta 
regler för hur många som krävs, men det är bra om minst 3-5 va-
riabler (för varje enskild faktor) är starkt korrelerade med varje 
identifierad faktor. (Barmark, 2009:79). Anm. min kursivering. 
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Genom en korrelationsmatris framgår styrkan i sambanden (Pearson´s r). 
I denna utvärdering utförs en explorativ faktoranalys på grundval av att 
vi inte har några klart definierade förväntningar på utfallet. Vi prövar oss 
fram tills vi finner ett godtagbart utfall som sammanfattar materialet på 
ett teoretiskt tillfredsställande sätt.  

Faktoranalysen sker med extraheringsmetoden Principal Axis Factoring4 
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). Denna metod genererar även två laddningsmatriser, pattern 
matrix och structure matrix. Den först nämnda genererar den standardi-
serade regressionskoefficienten för variabeln på faktorn medan den andra 
visar korrelationen mellan variabeln och faktorn. Det får till innebörd att 
structure matrix innehåller korrelation mellan faktorerna. Är korrelat-
ionen svag så spelar det inte så stor roll men om den är stark blir resulta-
tet mer svårtolkat. Det vanligast är att använda den matris som genererar 
den standardiserade regressionskoefficienten, som även görs i denna stu-
die (pattern matrix). 

Skillnaden mellan de båda metoderna är att faktorerna med en or-
togonal rotation kommer att konstrueras så att de förblir okor-

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

squared multiple correlation coefficients placed in the diagonal as initial es-
timates 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 con-
vergence criterion for extraction. (från SPSS 17.0 under Topics)  
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 (korrelat-
ionscoefficienter) och summerar dessa och därmed erhålls en förklarad vari-
ans. Variabler med en hög kommunalitet har ett högre förklaringsvärde än 
en variabel med låg kommunalitet. 



 

70  RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING 

relerade med varandra, medan en oblik rotation tillåter faktorerna 
samvariera sinsemellan. Oblik rotation är således mer 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). 

Det är viktigt att klargöra att faktoranalys, som metod, är ett sätt att 
kombinera variabler och samtidigt reducera antalet variabler för att syn-
liggöra bakomliggande förhållanden. En faktor innebär att ”sätta ihop” 
variabler som tillsammans visar på något bakomliggande som då är ge-
mensamt för själva faktorn. Vidare bör det klargöras att en faktoranalys 
inte avgör om ett resultat är bra eller dåligt. Däremot kan, genom ytterli-
gare analyser, skillnader mellan t.ex. institutioner påvisas.  

En faktoranalys avgör t.ex. en diskrepans mellan faktorer som eventuellt 
kan säkerställas statistiskt – alltså att diskrepansen inte beror på slumpen. 
Vid faktoranalyser i föreliggande studie så används faktorerna till att bl.a. 
skapa index och att kunna visa på en positiv opinion där det framgår, i 
procent, hur respondenternas svarsmönster ser ut vid ett visst givet krite-
rium, i förhållande till enskilda institutioner. Samband (regressionsana-
lys) och dess orsaker utreds inte i denna studie. Det kan dock nämnas att 
det finns en statistisk säkerställdhet mellan vad kvinnor respektive män 
upplever. Kvinnor tenderar att vara mer positiva än män på de frågebat-
terier som analyserats. 

En teoretisk diskussion kan föras huruvida det är bättre, mätmässigt, att 
konstruera index istället för att välja ut representativa variabler 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:  

Orsaken till detta är att faktorerna är baserade på en faktorlösning 
som är unik för varje material och inte kommer att bli exakt lika-
dant i en upprepad mätning av samma variabler. (a.a. s.101) 

Den höga faktorladdningen innebär att variabeln är den som em-
piriskt ligger närmast faktorn och den borgar också för att residu-
alen (mätfelet och den unika spridningen hos denna variabel i re-
lation till den latenta) är relativt liten. (a.a. s. 100) 

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

Generellt, innan beslut tas, bör det övervägas om att testa båda varian-
terna för att konstatera hur diskrepansen ser ut. I denna studie väljs att 
skapa ett index utifrån de variabler som laddar högst inom respektive 
faktor. Korrelationen (Chronbach´s Alpha) bör då överstiga 0,7 för att 
det skall kunna påstås att indexet är korrekt utformat och fångar, på ett 
korrekt sätt, fenomenet som önskas mäta. Det skall, i framtiden, utföras 
upprepade mätningar på frågeformuläret och genom att slå ihop variabler 
minskar risken för att systematiska mätfel följer med t.ex. slumpmässiga 
mätfel. Eftersom materialet finns tillgängligt är det naturligtvis inget som 
hindrar oss att testa de metoder som finns vid faktoranalys.  

När en sådan indexering sker skall det finnas en teoretisk förankring för 
ändamålet. Brukligt är att korrelationsmåttet används för att avgöra om 
en indexering av faktorers enskilda items är möjlig att utföra, ur ett teo-
retisk vetenskapligt perspektiv. Rent praktiskt bör ett alpha på minst 0,7 
erhållas, men hellre uppåt 0,9 för att det skall anses som ett godtagbart 
mått på reliabilitet. Vid sambandsanalyser (regressionsanalyser) bör relia-
biliteten närma sig den övre gränsen (Djurfeldt et al., 2003; Edlund, 
1995). Cronbach’s Alpha är den mest använda metoden för att mäta 
reliabilitet. Mätmetoden kan beskrivas som ett mått på hur mycket varje 
items är associerat med varje annat items (t.ex. i en faktor).  

När reliabilitetsmåttet redovisas, på vissa frågebatterier, skall läsaren vara 
införstådd med att måttet inte alltid härstammar från faktoranalys. Vid 
samtliga större frågebatterier, utom vid ett tillfälle, har faktoranalys an-
vänts som mätmetod för att mäta reliabiliteten. Vid de mindre frågebat-
terierna (4-6 items) har ett index skapats direkt. Några frågebatterier har 
slagits ihop och därmed har en faktoranalys kunnat generera faktorer 
utifrån fler variabler. Dessa batterier har mätt ungefär ”liknande” feno-
men och borde egentligen, från början, varit tillsammans. Det är något 
som bör ses över till nästkommande studie. 

Reliabilitetsmåttet eller som det brukar benämnas tillförlitlighet i mät-
ningen (Chronbach´s Alpha) torde ändå inte skilja sig markant ifrån en 
faktoranalys, på de resultat där inte faktoranalys utnyttjats. Skillnaden är 
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egentligen att det erhålls färre items i varje enskild faktor vid en fak-
toranalys samt att någon eller några items exkluderas, när reliabilitet re-
dovisas vid en faktoranalys. Men samtidigt skall det klargöras att: ”i 
denna bedömning bör emellertid hänsyn tas till antalet variabler, då fler 
variabler generellt leder till ett högre alpha-värde” (Barmark, 2009:100). 

Det framgår även av föreliggandes studies tabeller att Chrombach´s  
Alpha generellt sett är något högre i och med att r för ”tabellens index” 
innehåller samtliga items. Det finns ändå ett intresse av att ha dessa vär-
den kvar i studien så läsaren kan bilda sig en uppfattning om dessa skill-
nader och samtidigt förstå varför dessa diskrepanser uppstår. Om något 
item eller några items skall exkluderas framgår först när en faktoranalys 
har utförts. En sådan exkludering, av items, bör även vara teoretiskt för-
ankrad. T.ex. kan det vara på så sätt att ett item laddar med ungefär lika 
värde på flera faktorer. 

Ett vanligt och enkelt sätt att kontrollera reliabilitet är att ta ett slump-
mässigt urval av ”urvalet” och sedan jämföra dessa resultat. Nu görs det i 
och för sig ett urval av ”urvalet” eftersom en exkludering av institution-
erna sker vid särredovisningen av dessa. Då fås även en kontroll över till-
förlitligheten och hur väl resultaten harmoniserar mot originalet. 

Validiteten, i frågeställningarna, är däremot svårare att ha kontroll över. 
En bra hjälp på vägen är då att använda faktoranalys som metod. Utifrån 
faktoranalysen kan validiteten diskuteras. En klassisk förklaring till vad 
validitet innebär är att validitet är ett begrepp som används för att besk-
riva mätningars kvalitet. Kort och gott: vad vill vi mäta och lyckas vi med 
hjälp av instrumentet fånga fenomenet som önskas mäta? Ett klassiskt 
problem är att dessa två mått genererar en begreppstolkning som inte, i 
alla sammanhang, kungör begreppen helt tydligt. 

Begreppet positiv opinion innebär att det kan utföras en jämförande 
mätning mellan institutioner. Kriteriet som sätts är ett värde som ligger 
något över det aritmetiska medelvärdet på mätskalan. Exakt vad värdet 
sätt är en bedömningsfråga om hur sträng forskaren vill vara i sin be-
dömning om vad som räknas som positiv opinion. Vad som mäts är hur 
respondenternas ”träffar” ligger på skalan. Det blir ett mer tydligt resultat 
i förhållande till att enbart redovisa medelvärden.  

Utifrån faktoranalysen och eventuellt en mätning med hjälp av positiv 
opinion kan det avgöras om en regressionsanalys bör ske. I och för sig 
räcker det med en faktoranalys för att avgöra om en sambandsanalys bör 
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ske men samtidigt får man en visuell bättre överblick om man samtidigt 
ser hur träffarna är fördelade. 

I denna studie har beslutet tagits att inte utföra några regressionsanalyser 
som t.ex. skulle kunna ske genom multipel regressionsanalys eller en mer 
djupare strukturell ekvationsmodellering, varav den sist nämnda ger en 
mer nyanserad bild av diskrepanser mellan faktorer.  

Enkäten var webbaserad och utformad genom SPSS Dimensions och 
SPSS Author, som då är en programvara för att generera webbaserade 
enkäter. Referenslitteratur som använts vid den statistiska analysen har i 
stor utsträckning varit (Barmark, 2009Barmark, 2009; Djurfeldt & 
Barmark, 2009; Edlund, 1995; George & Mallery, 2006; Gustavsson, 
2009; Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991). 
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Bilaga III 

Frågeformulär 

Andel i procent 

Är	  du?	  
kvinna	   79	  

man	   21	  

Hur	  gammal	  är	  du?	  	   Medelåldern	  är	  30	  år	  

Vad	  har	  du	  i	  huvudsakligen	  växt	  upp?	  
Borås	  med	  omnejd	   25	  

Göteborg	  med	  omnejd	  	   23	  

Annan	  del	  av	  Sverige	   41	  

Annan	  del	  av	  Norden	   1	  

Annat	  land	  i	  Europa	   4	  

Annat	  land	  utanför	  Europa	   6	  

Läser	  du	  i	  huvudsak	  program	  eller	  fristående	  kurser?	  
program	   77	  

fristående	  kurser	   17	  

program	  och	  fristående	  kurser	   6	  

Studerar	  du	  på?	  
hel	  fart	   76	  

halv	  fart	   17	  

annan	  studietakt	   7	  

Var	  studerar	  du	  huvudsakligen?	  
på	  högskolan	  (campusstudier)	   77	  

på	  distans	   17	  

både	  campus	  och	  distans	   6	  
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Vid	  vilken	  institution	  studerar	  du	  huvudsakligen?	  
Bibliotekshögskolan	   18	  

Data-‐	  och	  affärsvetenskap	   15	  

Ingenjörshögskolan	   11	  

Pedagogik	   24	  

Textilhögskolan	   16	  

Vårdvetenskap	   16	  

vet	  ej	   1	  

Vad	  heter	  det	  program	  och/eller	  vilka	  kurser	  läser	  du?	  
	  
_______________________________________	  

Studerar	  du	  vid	  någon	  annan	  högskola	  samtidigt	  som	  du	  bedriver	  studier	  
på	  Högskolan	  i	  Borås?	  
ja	   11	  

nej	   89	  

Har	  du	  tidigare	  bedrivit	  universitets-‐/högskolestudier	  (före	  HT	  2010)?	  
ja,	  på	  Högskolan	  i	  Borås	   29	  

ja,	  på	  annat	  universitet/annan	  högskola	   38	  

nej	   33	  

Hur	  länge	  har	  du	  studerat	  på	  Högskolan	  i	  Borås?	  
mindre	  än	  1	  termin	   34	  

1-‐2	  terminer	   13	  

3-‐4	  terminer	   29	  

5-‐6	  terminer	   17	  

7	  eller	  fler	  terminer	   6	  

Arbetar	  du	  under	  din	  studietid?	  
Ja	   59	  

Nej	   41	  
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Hur	  mycket	  arbetar	  du	  i	  genomsnitt	  per	  vecka?	  
10	  timmar	  eller	  mindre	   53	  

11-‐20	  timmar	   15	  

mer	  än	  20	  timmar	  men	  ej	  heltid	   16	  

heltid	   16	  

Hur	  nöjd	  är	  du	  med	  följande?	  

	   	   	  
mycket	  

nöjd	  
ganska	  
nöjd	  

ganska	  
missnöjd	  

miss-‐
nöjd	  

vet	  
ej	  

Tillgång	  på	  undervisningslokaler	   34	   49	   7	   2	   12	  
Utformningen	  av	  undervis-‐
ningslokalerna	   16	   57	   14	   4	   9	  

Utrustningen	  i	  undervisningslo-‐
kalerna	   19	   51	   16	   3	   10	  

Temperaturen	  i	  undervisnings-‐
lokalerna	   12	   37	   29	   13	   9	  

Tillgången	  till	  studentarbetsplatser	   15	   39	   18	   9	   19	  

Tillgången	  till	  uppehållsutrymmen	   14	   38	   20	   8	   18	  

Tillgången	  till	  matplatser	   15	   39	   20	   13	   14	  

Det	  arbetsmaterial	  du	  erhåller	   15	   58	   13	   4	   10	  

Kopieringsmöjligheter	   16	   41	   15	   8	   21	  

Tillgången	  till	  datorer	   27	   41	   11	   3	   18	  

Tillgången	  till	  datorer	   27	   41	   11	   3	   18	  

I	  vilken	  utsträckning	  använder	  du	  någon/några	  av	  följande	  platser	  för	  att	  göra	  
instuderingsuppgifter,	  grupparbeten	  etc.?	  

	   i	  mycket	   i	  ganska	  	   i	  ganska	   i	  mycket	   	  

	   stor	  	   stor	  	   liten	   	  liten	   inte	  alls	  

Institutionens	  lokaler	   16	   24	   23	   17	   20	  

Högskolans	  bibliotek	   28	   28	   17	   12	   17	  

Caféer	   6	   16	   26	   20	   32	  

Bostaden	   57	   23	   9	   3	   8	  

Annan	  plats	   11	   13	   18	   19	   40	  
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Varför	  läser	  du	  den	  kurs/det	  program	  du	  går	  på	  under	  HT	  2010?	  

	  
i	  mycket	   i	  ganska	  	   i	  ganska	   i	  mycket	  

	  
stor	  	   stor	  	   liten	   liten	  

För	  att	  jag	  är	  intresserad	  av	  ämnet	   67	   25	   6	   2	  

Studierna	  leder	  fram	  till	  en	  examen	   57	   23	   8	   12	  

Studierna	  leder	  fram	  till	  ett	  
	   	   	   	  yrke	  som	  jag	  vill	  ägna	  mig	  åt	   62	   23	   8	   8	  

Jag	  vill	  bli	  behörig	  till	  andra	  
	   	   	   	  universitets-‐/högskolestudier	   8	   9	   25	   58	  

Jag	  vill	  orientera	  mig	  om	  högskolestudier	   4	   11	   24	   63	  

Jag	  anser	  att	  utbildningen	  	  
	   	   	   	  vidgar	  mina	  vyer	   40	   40	   15	   6	  

Studierna	  gör	  mig	  mer	  	  
	   	   	   	  attraktiv	  på	  arbetsmarknaden	   59	   28	   8	   5	  

Utbildningen	  ökar	  chanserna	  
	   	   	   	  att	  jag	  får	  ett	  arbete	  jag	  

	   	   	   	  kommer	  att	  trivas	  med	   66	   23	   6	   5	  

Jag	  studerar	  för	  att	  minska	  risken	  	  
	   	   	   	  att	  bli	  arbetslös	  i	  framtiden	   37	   26	   18	   19	  

Utbildningen	  ökar	  mina	  möjligheter	  
	   	   	   	  att	  få	  arbete	  utomlands	   66	   23	   6	   37	  

Jag	  vill	  fortsätta	  med	  forskarutbildning	   7	   11	   26	   57	  

Jag	  hade	  erfarenhet	  inom	  ämnesområdet	   23	   24	   22	   32	  

Jag	  ville	  läsa	  i	  Borås	   20	   20	   20	   41	  

Jag	  visste	  att	  jag	  kunde	  komma	  	  
	   	   	   	  in	  på	  den	  här	  utbildningen	   18	   24	   25	   33	  

Jag	  kom	  inte	  in	  på	  den	  kurs	  eller	  det	  
	   	   	   	  program	  som	  jag	  önskade	   8	   5	   9	   78	  

Jag	  hamnade	  här	  av	  en	  tillfällighet	   5	   10	   16	   69	  
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Hur	  bedömer	  du	  att	  kravnivån	  på	  din	  utbildning	  är	  avseende	  följande	  	  
områden?	  

	  
alldeles	   något	  	   lagom	   något	   alldeles	  

	  
för	  hög	  	   för	  hög	   för	  låg	   för	  låg	  

	  Kursens	  innehåll	   3	   14	   69	   12	   2	  

Arbetsbelastningen	  
	   	   	   	   	  under	  studierna	   8	   27	   55	   9	   2	  

Kurslitteraturens	  
	   	   	   	   	  omfattning	   8	   31	   53	   8	   1	  

Examinations-‐	  
	   	   	   	   	  uppgifterna	   4	   20	   66	   8	   2	  

Hur	  många	  timmar	  ägnar	  du	  åt	  studier,	  inkluderat	  schemalagd	  tid,	  per	  
vecka?	  

mindre	  än	  10	  timmar	   10	  

20-‐nov	   24	  

21-‐30	   25	  

31-‐40	   25	  

mer	  än	  40	  timmar	   13	  

I	  vilken	  utsträckning	  tycker	  du	  att	  studierna	  utvecklar	  din	  förmåga	  när	  det	  
gäller	  följande?	  

	  
i	  mycket	   i	  ganska	  	   i	  ganska	   i	  mycket	  

	  
stor	  	   stor	  	   liten	   liten	  

Självständigt	  lösa	  problem	   28	   54	   14	   5	  

Tänka	  kritiskt	   30	   50	   16	   4	  

Göra	  skriftliga	  presentationer	   33	   43	   18	   6	  

Göra	  muntliga	  presentationer	   20	   37	   27	   16	  

Analysera	  problem	   25	   52	   19	   4	  

Söka	  och	  värdera	  information	   32	   43	   19	   5	  

Utveckla	  min	  kreativitet	   26	   38	   25	   12	  
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Hur	  väl	  tror	  du	  att	  följande	  påståenden	  stämmer	  för	  dig?	  

	  
helt	  och	   delvis	  	   inte	  sär-‐	   inte	  alls	   vet	  

	  
hållet	  	   	  	   skilt	  bra	  

	  
ej	  

Min	  utbildning	  ger	  en	  bra	  grund	  
	   	   	   	   	  för	  mitt	  kommande	  yrkesliv	   56	   31	   4	   1	   4	  

Min	  kompetens	  kommer	  att	  vara	  	  
	   	   	   	   	  efterfrågad	  på	  arbetsmarknaden	   43	   36	   7	   2	   9	  

Efter	  avslutade	  studier	  kommer	  jag	  	  
	   	   	   	   	  att	  arbeta	  inom	  det	  yrkesområde	  
	   	   	   	   	  jag	  utbildats	  för	   57	   26	   4	   2	   8	  

I	  vilken	  utsträckning	  tycker	  du	  att…	  

	  
i	  mycket	   i	  ganska	  	   i	  ganska	   i	  mycket	  

	  
stor	  	   stor	  	   liten	   liten	  

Du	  har	  blivit	  väl	  mottagen	  på	  utbildningen	   45	   45	   8	   2	  

Undervisningen	  är	  välorganiserad	   14	   54	   25	   7	  

Lärarna	  är	  kunniga	  i	  sina	  ämnen	   37	   55	   6	   1	  

Lärarna	  är	  pedagogiska	   16	   53	   25	   6	  

Lärarna	  är	  väl	  förberedda	   26	   59	   13	   2	  

Undervisningen	  är	  stimulerande	   21	   55	   21	   4	  

Lärarna	  intresserar	  sig	  för	  	  
	   	   	   	  hur	  du	  klarar	  dina	  studier	   13	   35	   36	   15	  

Lärarna	  bryr	  sig	  om	  synpunkter	  de	  
	   	   	   	  får	  på	  undervisningen	   19	   48	   25	   8	  

Det	  är	  lätt	  att	  få	  kontakt	  med	  lärarna	   24	   50	   21	   5	  

Examinationerna	  känns	  meningsfulla	   19	   59	   18	   4	  

Provresultaten	  bedöms	  på	  ett	  rättvist	  sätt	   28	   56	   11	   5	  
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Hur	  väl	  stämmer	  följande	  för	  din	  utbildning?	  

	  
helt	  och	   delvis	  	   inte	  sär-‐	   inte	  alls	   vet	  

	  
hållet	  	   	  	   skilt	  bra	  

	  
ej	  

Schema	  finns	  tillgängligt	  i	  god	  tid	   37	   38	   11	   6	   2	  

Kursplan	  finns	  tillgängligt	  i	  god	  tid	   45	   34	   9	   3	   3	  

Litteraturlista	  finns	  tillgängligt	  i	  god	  tid	   32	   40	   14	   6	   2	  

Studieguide/studiehandbok	  	  
	   	   	   	   	  finns	  tillgängligt	  i	  god	  tid	   28	   31	   13	   5	   17	  

Tiderna	  för	  examination	  
	   	   	   	   	  meddelas	  i	  god	  tid	   48	   36	   7	   2	   2	  

Obligatorisk	  kurslitteratur	  
	   	   	   	   	  finns	  tillgänglig	  på	  biblioteket	   15	   22	   19	   12	   26	  

Skriftliga	  tentamina	  anonymiseras	   24	   16	   8	   12	   33	  

Tentamensresultat	  anslås	  	  
	   	   	   	   	  alltid	  inom	  tre	  veckor	   23	   26	   16	   13	   16	  

Det	  ges	  alltid	  tillfälle	  till	  genomgång	  av	  	  
	   	   	   	   	  tentamen	  och	  kriterier	  för	  betygssättning	   14	   21	   17	   21	   22	  

Hur	  hanteras	  kursutvärderingar	  i	  din	  utbildning?	  

	  
helt	  och	   delvis	  	   inte	  sär-‐	   inte	  alls	   vet	  

	  
hållet	  	   	  	   skilt	  bra	  

	  
ej	  

Kursen	  avslutas	  alltid	  med	  en	  kursutvärdering	   52	   23	   4	   3	   11	  
Lärarna	  visar	  intresse	  för	  studenternas	  

	   	   	   	   	  kursutvärderingar	   20	   30	   12	   5	   27	  
Kursutvärderingarna	  presenteras	  för	  

	   	   	   	   	  studenterna	   10	   18	   16	   25	   24	  
Förändringar	  efter	  tidigare	  kursutvärderingar	  

	   	   	   	  är	  tydligt	  uttalade	   7	   18	   16	   23	   30	  

	  
	   	   	   	   	  Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  rekommendera	  andra	  att	  läsa	  ditt	  	  

utbildningsval?	  
ja,	  absolut	   58	  

ja,	  kanske	   34	  

tveksamt	   6	  

nej	   2	  
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I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  det	  finns	  möjlighet	  att	  påverka	  din	  	  
utbildning?	  

	   	   i	  mycket	   i	  ganska	  	   i	  ganska	   inte	  alls	  

	   	  
stor	  	   stor	  	   liten	  

Genom	  studentkåren	   12	   34	   39	   16	  

Genom	  lärare	   13	   43	   35	   9	  

Genom	  institutionsledning	   9	   40	   40	   12	  

På	  annat	  sätt	   5	   27	   42	   26	  

I	  vilken	  utsträckning	  känner	  du	  dig	  engagerad	  i	  vad	  som	  händer	  på	  din	  
utbildning?	  
i	  mycket	  stor	  utsträckning	   14	  

i	  ganska	  stor	  utsträckning	   42	  

i	  ganska	  liten	  utsträckning	   34	  

i	  mycket	  liten	  utsträckning	   10	  

Är	  du	  medlem	  i	  studentkåren?	  

ja	   56	  

nej	   44	  

Är	  du,	  eller	  har	  du	  varit,	  engagerad	  i	  studentkårsarbete	  i	  någon	  form?	  

ja,	  men	  jag	  har	  inte	  varit	  engagerad	  det	  senaste	  halvåret	   8	  

ja,	  och	  jag	  har	  varit	  engagerad	  det	  senast	  halvåret	   4	  

nej	   88	  

Skulle	  du	  vilja	  vara	  mer	  engagerad	  i	  studentkårsarbete	  i	  någon	  form?	  

ja,	  absolut	   4	  

ja,	  kanske	   17	  

tveksamt	   26	  

nej	   53	  
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Har	  du,	  under	  HT	  2010,	  träffat	  någon	  studentkårs-‐representant	  som	  	  
informerat	  om	  och/eller	  diskuterat	  studentkåren	  och	  studentkårsarbete?	  

ja	   28	  

nej	   58	  

osäker	   14	  

Har	  du	  fått	  någon	  information	  från	  studentkåren	  i	  Borås	  under	  HT	  2010	  -‐	  
och	  i	  så	  fall	  hur?	  

	  
ja	   nej	  

Genom	  utskick	  innan	  kursstart	   57	   43	  

Genom	  studentkårsrepresentanter	  vid	  kursstart	   36	   64	  

Genom	  affischering	  på	  institutionen	   58	   42	  

Vid	  studentkårsregistrering	   23	   77	  

På	  annat	  sätt	   24	   76	  

Hur	  ofta	  besöker	  du	  arrangemang	  anordnade	  av	  din	  studentkår?	  

	  
	   sociala	   	   	  

	  
möten	   aktiviteter	   Föredrag	   annat	  

aldrig	   90	   78	   82	   85	  

någon	  gång	  per	  termin	   6	   16	   15	   10	  

någon	  gång	  i	  månaden	   2	   5	   3	   3	  

någon	  gång	  i	  veckan	   1	   1	   1	   1	  

flera	  gånger	  i	  veckan	   0,3	   1	   0,3	   1	  
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Om	  du	  för	  fram	  kritiska	  synpunkter	  och	  resonemang	  kring	  utbildningen,	  
tror	  du	  att	  du	  då	  riskerar	  att…	  

	  
ja,	  helt	   ja,	  	   nej,	  troligen	   nej,	  absolut	  

	  
klart	   troligen	  	   inte	   inte	  

Bli	  sämre	  bemött	  av	  lärarna	   8	   22	   55	   15	  

Bli	  sämre	  bemött	  av	  
	   	   	   	  examinatorerna	   5	   17	   60	   18	  

Bli	  sämre	  bemött	  av	  övriga	  	  
	   	   	   	  studenter	   2	   10	   58	   30	  

Få	  orättvist	  bedömda	  tentor	   4	   12	   59	   26	  

I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  följande	  påståenden	  stämmer	  för	  lärarna	  
inom	  din	  utbildning?	  

	  
i	  mycket	   i	  ganska	  	   i	  ganska	   i	  mycket	   vej	  

	  
stor	  	   stor	  	   liten	   liten	   ej	  

Lärarna	  är	  tillmötesgående	   23	   52	   8	   1	   4	  

Stödjande	   16	   40	   20	   5	   7	  

Kunniga	   34	   47	   3	   1	   3	  

Tillgängliga	   14	   43	   20	   6	   5	  

Flexibla	   13	   37	   23	   6	   10	  

Öppna	  för	  kritiska	  synpunkter	   14	   38	   17	   6	   13	  

I	  vilken	  utsträckning	  anser	  du	  att	  följande	  påståenden	  stämmer	  för	  den	  
administrativa	  personalen	  inom	  din	  utbildning?	  

	   	   i	  mycket	   i	  ganska	  	   i	  ganska	   i	  mycket	   vej	  

	  
stor	  	   stor	  	   liten	   liten	   ej	  

Den	  administrativa	  personalen	   	   	   	   	   	  

är	  tillmötesgående	   25	   33	   5	   2	   23	   	  
Stödjande	   15	   26	   9	   3	   34	  

Kunniga	   20	   28	   6	   2	   31	  

Tillgängliga	   18	   30	   10	   3	   27	  

Flexibla	   12	   22	   11	   3	   39	  

Öppna	  för	  kritiska	  synpunkter	   10	   19	   8	   3	   48	  
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Hur	  tycker	  du	  att	  samarbetet,	  i	  det	  stora	  hela,	  fungerar	  inom	  eller	  mellan	  
grupper	  i	  din	  utbildning?	  

	  
mycket	   ganska	  	   ganska	   mycket	   vej	  

	  
bra	  	   bra	  	   dåligt	   dåligt	   ej	  

Inom	  studentgruppen	   27	   40	   8	   2	   10	  

Mellan	  studenter	  och	  lärare	   16	   53	   10	   1	   8	  

Mellan	  studenter	  och	  	  
	   	   	   	   	  annan	  personal	   11	   38	   5	   1	   32	  

Mellan	  studenter	  och	  	  
	   	   	   	   	  institutionsledning	   7	   29	   7	   4	   42	  

Mellan	  studenter	  och	  studentkåren	   9	   24	   6	   3	   45	  

I	  vilken	  utsträckning	  finns	  det	  inom	  din	  utbildning	  samarbetssvårigheter	  
och	  konflikter	  som	  påverkar	  dina	  studier	  negativt?	  

i	  mycket	  stor	  utsträckning	   4	  

i	  ganska	  stor	  utsträckning	   10	  

i	  ganska	  liten	  utsträckning	   45	  

i	  mycket	  liten	  utsträckning	   40	  

Samarbetssvårigheterna	  eller	  konflikten	  rör	  i	  huvudsak…	  

andra	  studenter	   46	  

mina	  lärare	   44	  

annan	  personal	  vid	  
	  Högskolan	  i	  Borås	   10	  

Känner	  du	  till	  att	  det	  under	  HT	  2010,	  förekommit	  att	  studenter	  på	  din	  	  
utbildning	  utsatts	  för?	  

	   	   ja,	  vid	  något	   ja,	  vid	  flera	   	  

	  
tillfälle	   tillfällen	   nej	  

Kränkande	  särbehandling	  i	  form	  av	  
	   	   	  mobbning	  på	  din	  utbildning	   8	   2	   90	  

Sexuella	  trakasserier	   1	   1	   98	  
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Har	  du	  känt	  att	  du	  blivit	  förbigången	  eller	  diskriminerad	  på	  din	  utbildning	  
på	  grund	  av	  följande:	  Andel	  i	  antal.	  
	  

	   Kvinnor	   Män	  

könstillhörighet	   12	   13	  

etnisk	  tillhörighet	   16	   9	  

religion	  eller	  annan	  trosuppfattning	   12	   5	  

funktionshinder	   6	   2	  

sexuell	  läggning	   4	   6	  

ålder	   29	   10	  

Känner	  du	  till...	  

	  
ja,	  	   ja,	  	   	   	  

	   absolut	   kanske	   tveksam	   nej	  

Vem	  eller	  vilka	  som	  företräder	  
	   	   	   	  dig	  som	  studentrepresentant	   12	   17	   17	   54	  

Vem	  på	  högskolan	  du	  vänder	  
	   	   	   	  dig	  till	  om	  du	  får	  problem	  som	  

	   	   	   	  rör	  din	  studiemiljö	   14	   27	   22	   38	  

Hur	  du	  kommer	  i	  kontakt	  	  
	   	   	   	  med	  studentkåren	   35	   35	   14	   19	  

Vart	  du	  skall	  vända	  dig	  	  
	   	   	   	  för	  att	  få	  det	  stöd	  om	  du	  

	   	   	   	  behöver	  det	   15	   37	   22	   26	  

 



 



 

 

Studentbarometern är en undersökning av kvalitetsaspekter inom 
grundutbildningen vid Högskolan i Borås. Utifrån en enkätundersök-
ning sammanfattas studenternas upplevelser av sin studie- och ar-
betsmiljö vid lärosätet. Resultaten utgår ifrån en statistisk bearbetning 
av enkätsvar bl.a. genom explorativ faktoranalys. Faktoranalysen har 
utmynnat i ett antal dimensioner som summerar en stor del av stu-
dentbarometerns frågeställningar.  
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