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Förord
En god kvalitet i den högre utbildningen är en förutsättning för att studenterna ska få en användbar utbildning som bidrar till utvecklingen i arbetsliv
och samhälle, och för att Sverige ska kunna vara en ledande kunskapsnation.
I UKÄ:s rapport Studentspegeln undersöks de studerandes uppfattningar
och attityder till sin utbildning genom att fråga studenterna själva. Studentspegeln är den tredje i en rad nationella undersökningar som speglar just
studenternas syn på sin utbildning. De två tidigare genomfördes av
Universitetskanslersämbetets föregångare Högskoleverket och publicerades
år 2002 och 2007.
Via en enkät har vi hämtat information om ett urval av aspekter i och
utanför den direkta studiesituationen direkt från studenterna. Undersökningen är ett komplement till kvalitetsgranskningar, den officiella statistiken
på området, analyser baserade på registerdata samt de granskningar
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gör avseende studenters och doktoranders
rättssäkerhet.
Det är vår förhoppning att Studentspegeln ska ge en bild av hur den högre
utbildningen fungerar och stimulera till diskussion om vilka förhållanden
som kan behöva förbättras.
Annika Pontén
Tf. myndighetschef
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Sammanfattning
Studentspegeln är den tredje undersökningen i sitt slag om studenternas
upplevelser av sina studier. Motsvarande undersökning har genomförts
tidigare av UKÄ:s föregångare Högskoleverket år 2002 och 2007.
Syftet med undersökningen är att visa de studerandes uppfattningar och
attityder till ett urval av aspekter med koppling till utbildningens mål och
intentioner, både i och utanför den direkta studiesituationen. Liksom tidigare år är högskolelagens och högskoleförordningens mål med högre utbildning en utgångspunkt för valet av frågor i enkäten. Även regeringens intentioner med den högre utbildningen som den kommer till uttryck i olika
propositioner samt diskrimineringslagens intentioner har påverkat valet av
frågor.
Resultaten är en direktredovisning av enkätsvaren. Redovisningarna ger
ingen förklaring till resultatet men många av resultaten kan med fördel
utredas vidare för att ge möjlighet att förbättra och utveckla utbildningar.
Undersökningens urval utgjordes av 11 031 studenter som hade minst
två terminers studier bakom sig, räknat från och med vårterminen 2015.
Studierna skulle ha bedrivits vid samma lärosäte och studenterna skulle ha
tagit minst 15 högskolepoäng. Av studenterna i urvalet svarade 3 769 studenter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 34 procent. Svarsfrekvensen är därmed väsentligt lägre än i de tidigare undersökningarna från 2002 (67 procent)
och 2007 (57 procent).
UKÄ har med hjälp av SCB genomfört en bortfallsanalys samt viktat
materialet för att i möjligaste mån justera för den överrepresentation respektive underrepresentation av vissa grupper som kunde noteras i materialet.
Läs mer om detta i bilaga 2.
Denna sammanfattning innehåller huvudresultaten men många fler finns
i de enskilda kapitlen.

Studiemotiv
Skälet till att påbörja en högre utbildning varierar. De flesta studenter som
besvarade enkäten (95 procent) instämde i påståendet att de studerar för att
de är intresserade av den utbildning de valt. Nästan lika många (84 procent)
instämde i påståendet att de studerar för att förbättra sina möjligheter på
arbetsmarknaden.
Det fanns åtta fasta svarsalternativ att välja mellan för studenterna när det
gäller att ange sitt huvudskäl till varför de hade valt ett visst lärosäte framför
andra. Den vanligaste orsaken som 42 procent av de svarande uppgav var att
de hade hittat en utbildning som de tyckte om på det lärosätet. Det näst vanligaste skälet som uppgavs (19 procent), var att lärosätet de hade valt ligger
på den ort där studenten bor. En tredje anledning var att den utbildning som
studenten skulle läsa hade hög kvalitet på det lärosäte som studenten hade
valt (12 procent).
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Studiemiljö
Att studiemiljön är bra är en förutsättning för att lyckas med sina studier.
I enkäten fanns frågor om hur studenterna uppfattar lärarpersonalen och den
administrativa personalen. De flesta studenter svarade att de i stor utsträckning tycker att lärarpersonalen är tillmötesgående, stödjande, kunnig och
tillgänglig. När det gäller personalens tillgänglighet menar dock 19 procent
att lärarpersonalen är otillgänglig. De flesta studenter svarade att de tycker att
den administrativa personalen är tillgänglig, serviceinriktad och flexibel.
Av studenterna svarar 6 procent att de har en funktionsnedsättning.
Av dessa svarar en tredjedel att funktionsnedsättningen är ett hinder i studierna och en fjärdedel svarar att lärosätet inte gett det stöd de behöver.
Enligt enkätsvaren förekommer negativ särbehandling i begränsad omfattning, sju procent av studenterna har uppgett att de har blivit utsatta för detta.
Av dessa svarade de flesta att de hade blivit negativt särbehandlade av sina
medstudenter eller av lärarkåren och vanligtvis utifrån kön, ålder eller ”annat”.
Enkätsvaren visar att sexuella trakasserier förekommer i relativt liten
omfattning (fyra procent uppgav att det skett) och de som svarar att det
förekommer uppger att trakasserierna huvudsakligen har utförts av andra
studerande.

Analytiskt tänkande
Några av målen med den högre utbildningen, som det uttrycks i högskolelagen, är att studenten ska utveckla förmågan att på ett strukturerat sätt lösa
problemställningar och utreda olika frågeområden. En något högre andel än
80 procent av studenterna svarar att utbildningen bidragit till att de lärt sig
att analysera grunderna för en idé, företeelse eller teori, att självständigt söka
kunskap och analysera problem samt till kritiskt och analytiskt tänkande.
Drygt 70 procent av de svarande studenterna menar att studierna bidragit
till att de lärt sig att organisera idéer, information eller erfarenheter i nya relationer och mer komplexa frågeställningar, att värdera information, argument
eller metoder för att t.ex. ta ställning till rimligheten i slutsatser samt att til�lämpa teorier eller idéer på praktiska problem eller nya situationer.

Internationalisering och mobilitet
Det finns många skäl att öka internationaliseringen av högre utbildning i
bland annat syfte att öka studenternas förståelse för andra kulturer och främja
den internationella solidariteten. Internationalisering hänger också samman
med globaliseringen av ekonomi, arbetsmarknad, ökad internationell rörlighet bland människor samt ett ökat internationellt inslag i många yrken.
En majoritet (67 procent) av studenterna svarar att de fått information
om möjligheten att studera utomlands inom ramen för sin utbildning och
58 procent svarar att de upplevt att miljön varit internationell.
Nästan hälften av studenterna (49 procent) svarar nej på frågan om de har
studerat eller tror att de kommer att studera vid annan högskola och en knapp
majoritet (53 procent) svarar att deras utbildning inte bidragit till att de fått
en ökad förståelse för människor med annan etnisk eller kulturell bakgrund.
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Utveckling och värderingar
Det är inte bara den teoretiska eller praktiska kunskapen inom ett utbildningsområde som är målet med den högre utbildningen. Personlig utveckling i
form av ökad allmänbildning, en förmåga att reflektera över de egna värderingarna och engagemang i samhällsutvecklingen är andra mål med den
högre utbildningen.
De flesta (87 procent) av de svarande studenterna uppger att deras utbildning
bidragit till en ökad allmänbildning medan knappt hälften (48 procent) svarar
att utbildningen bidragit till att de engagerat sig i samhällsutvecklingen.
Av de svarande studenterna uppger 44 procent att de fått en ökad förståelse
för kulturella skillnader mellan män och kvinnor.

Lärarstöd
Liksom studentens eget intresse och ambition är lärarnas och handledarnas
kunskap, intresse och pedagogiska skicklighet viktiga för att utbildningen ska
fungera bra. En majoritet av studenterna (64 procent) svarar att de har fått det
stöd de behövt av lärarna och handledarna för att klara sina studier. Även när
det gäller mängden lärarledd undervisning svarar en majoritet (71 procent)
att den varit tillräcklig.

Examination
En genomgång av resultat och förväntade svar på en examination är en del
av undervisningen och är betydelsefull för förståelsen av innehållet i examinationen. Av studenterna svarar endast 26 procent att lärarna gått igenom
resultaten från examinationer med dem. De flesta (63 procent) svarar dock att
de inom rimlig tid har fått muntlig eller skriftlig feedback på examinations
resultaten av sina lärare eller handledare.
Av studenterna svarar 17 procent att innehållet i examinationen har varit
oväntat i förhållande till kurslitteratur och undervisning och 19 procent
svarar att frågor och problem vid examinationer har varit oklart formulerade.
En majoritet (81 procent) av studenterna svarar att de fått information om
vilka betygskriterier som gäller för examinationen och det är ungefär lika
många som tycker det är lätt att bli godkänd på kurserna (51 procent) som
inte tycker det (49 procent).

Lärande samtal
Att diskutera och samtala med lärare och handledare kan ge perspektiv på
utbildningen. Det är ofta i diskussioner eller samtal med lärare och kurs
kamrater som studenten får möjlighet att utsätta sina kunskaper och tankar
för andras prövning. Mer än hälften av studenterna (55 procent) uppger att
de bidrar till spontana diskussioner i undervisningssituationerna.
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Kommunikation
Att lära in faktakunskaper och att självständigt kunna lösa problem är viktiga
mål för högre utbildning. Men att kunna kommunicera med sin omgivning
både skriftligt och muntligt är också en förutsättning för ett lyckat arbetsliv.
Drygt häften av studenterna (55 procent) svarar att lärarna och handledarna
har gett det stöd de behövt för att utveckla sin kommunikationsförmåga.
En majoritet (67 procent) uppger att utbildningen bidragit till att de skriver
klart och begripligt. Något fler (68 procent) anser att deras förmåga att argumentera och diskutera har ökat tack vare utbildningen.

Studentsamarbete
Att kunna samarbeta med andra är en viktig förmåga att ha med sig både i
det kommande yrkeslivet och andra sammanhang. Grupparbete kan vara en
bra träning inför detta. Det är lika många studenter som svarar att de arbetat
i grupp med kurskamrater såväl under som utanför schemalagd tid (i båda
fallen 64 procent).

Krav och tidsanvändning
Nästan en fjärdedel av studenterna (23 procent) tycker att studierna ställer
för höga krav på dem medan 17 procent tycker att kraven är för låga. Studietakten uppfattas som för hög av 30 procent av studenterna.
De svarande studenterna i Studentspegeln uppger att de i genomsnitt
lägger totalt 36 timmar i veckan på studierelaterade aktiviteter, det vill säga
lärarledd undervisning, självstudier samt grupparbete. I genomsnitt har studenterna 12 timmars lärarledd undervisning per vecka men antalet varierar
mellan olika ämnen. Studenterna på läkar-, tandläkar- och apotekutbildningarna uppger att de i genomsnitt har 25 timmar lärarleddundervisning per
vecka medan motsvarande tid för studenterna inom humaniora och teologi
är 8 timmar.

Sammanfattande omdöme
De allra flesta studenter som besvarade enkäten (91 procent) ger sin utbildning det sammanfattande omdömet bra eller mycket bra. Vidare svarar
36 procent av studenterna att de definitivt skulle ha valt samma lärosäte om
valet hade varit deras igen, medan 15 procent svarar att de förmodligen inte
skulle ha valt det lärosätet där de faktiskt studerar.
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Summary
Student Mirror is the third survey of its kind of student perceptions of their
studies. Similar surveys were conducted previously by UKÄ’s (Swedish Higher
Education Authority) predecessor, the National Agency for Higher Education,
in 2002 and 2007.
The purpose of the survey is to identify student perceptions and attitudes
towards a range of aspects related to the quality of education, both within
and outside their immediate educational situation. As in previous years, the
objectives for higher education of the Higher Education Act and the Higher
Education Ordinance have helped determine the selection of the questions in
the survey. The government’s intentions with higher education as defined in
several government bills and the Discrimination Act’s intent have also influenced the choice of questions.
This summary contains the main results of the survey, but many more are
available in the individual chapters.
The results are a simple presentation of the survey responses. They do not
provide analysis of the responses, but many of the results can be explored
further as a way of improving and developing academic programmes.
The survey was sent to 11,031 students who had completed at least two
semesters of study, starting from spring semester 2015. The students were to
have conducted their studies at the same Higher Education Institution (HEI)
and the students were to have completed at least 15 higher education credits.
Of the students contacted, 3,769 responded, representing a response rate of
34 per cent. This is significantly lower than in the response rate of the previous surveys from 2002 (67 per cent) and 2007 (57 per cent).
UKÄ, with the help of Statistics Sweden, has conducted a nonresponse
analysis and weighted the material to the extent possible to adjust for the
over-and under-representation of specific groups that were noted in the
material. Read more about this in Annex 2.

Reasons for studies
The reasons for beginning higher education vary. Most students who responded to the survey (95 per cent) agreed with the statement that they study
because they are interested in their chosen academic programme. Almost
as many (84 per cent) agreed with the statement that they study to improve
their opportunities on the labour market.
The students had eight predefined alternatives to choose from to explain
their main reasons for choosing a particular HEI. The most common reason
(42 per cent) was that they had found a programme at the HEI that they liked.
The second most common reason (19 per cent) was that the HEI was located
at the town where the student lives. A third reason was that the programme
at the HEI was of high quality (12 per cent).

10
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Study environment
A good study environment is a prerequisite for successful studies. The survey
included questions about how students perceive teaching staff and administrative staff. Most students responded that they largely think that the teaching staff are accommodating, supportive, knowledgeable and accessible. In
terms of staff availability, however, 19 per cent felt the teaching staff are not
accessible. Most students responded that they largely think that the teaching
staff are accommodating, supportive, knowledgeable and accessible.
Six per cent stated that they have a disability. One-third of these stated
that the disability is an obstacle in their studies, and a quarter responded that
the HEI has not provided necessary support.
The survey shows that discrimination occurs to a limited extent; seven
per cent of students reported that they have experienced discrimination. Of
these, most respondents said they had been treated negatively by their fellow
students or teaching staff and usually based on gender, age or ‘other’.
The survey responses show that sexual harassment occurs on a relatively
small scale (four per cent said it has occurred). Of those stating it occurs, they
indicate that the harassment has mainly come from other students.

Analytical thinking
Some of the objectives for higher education, as expressed in the Higher
Education Act, are for students to develop skills in a structured way to
solve problems and explore different subject areas. Just over 80 per cent of
students felt that their education has helped them learn to analyse the basis
of an idea, phenomenon or theory, to independently seek knowledge and
analyse problems, and to think critically and analytically. More than 70 per
cent of respondents believe that their studies have taught them to organise
ideas, information or experiences into new relationships and more complex
questions, to evaluate information, arguments or methods to consider, for
example, the reasonableness of conclusions, and to apply theories or ideas
to practical problems and/or new situations.

Internationalisation and mobility
One purpose of higher education is to increase internationalisation and
mobility within and outside the country to enhance student understanding
of other cultures and promote international solidarity. Internationalisation
of higher education is also linked to the globalisation of the economy and
labour market, to increased international mobility of people, and to greater
international aspects in many professions.
A majority (67 per cent) responded that they received information about
the option of studying abroad as part of their education, and 58 per cent felt
that their study environment is international.
Almost half of the students (49 per cent) said they have not or think they
will not study at another university, and a slim majority (53 per cent) said
their education has not given them a greater understanding of people from
different ethnic or cultural backgrounds.
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Development and values
Theoretical or practical knowledge in a subject area is not the only o
 bjective
of higher education. Personal development in terms of increased g eneral
knowledge, an ability to reflect on their own values and involvement in
community issues are additional objectives of higher education.
Most (87 per cent) respondents report that their education has contributed
to increased general knowledge, while just under half (48 per cent) say that
the education contributed to becoming involved in community issues.
Of the respondents, 44 per cent say they now have a greater understanding
of the cultural differences between men and women.

Teacher support
Like the students’ own interests and ambitions, the knowledge, interests and
teaching skills of the teachers/supervisors are crucial for a well-functioning
academic programme. A majority of students (64 per cent) felt that they
received the support they needed from teachers/supervisors to complete
their studies. A majority (71 per cent) also felt they had sufficient teacher-led
instruction.

Examination
A review of the results to and expected answers in an exam is a part of teaching and is important for the understanding of the material. Only 26 per cent
of students report that their teachers have gone through the results of exams
with them. Most (63 per cent), however, reported that they had received
either oral or written feedback on the examination results within a reasonable period from their teachers/supervisors. Seventeen per cent reported
exams that contained unexpected questions in relation to the read list and
instruction, and 19 per cent responded that the questions and problems in
exams were not stated clearly.
A majority (81 per cent) responded that they received information about
the grading criteria for exams, and about 51 per cent say they find it easy to
pass the courses while 49 per cent do not.

Instructive discussions
Discussing and speaking with teachers and supervisors can provide perspective for the programme. Discussions or conversations with teachers and/or
fellow students often give students the opportunity to have their knowledge
and thoughts challenged by others. More than half of students (55 per cent)
say they contribute to spontaneous discussions in teaching situations.

Communication
Learning facts and skills to independently solve problems are key objectives
of higher education. But the ability to communicate with the surrounding
community, both in writing and orally, is also a prerequisite for a successful
career. Just over half of students (55 per cent) felt that their teachers/super
visors have given them the necessary support to develop their communication skills. A majority (67 per cent) felt that their education has helped them
write more clearly and understandably. Slightly more (68 per cent) believe
that their ability to argue and debate has improved thanks to their education.

12
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Student cooperation
The ability to work with others is an important skill for both future c areers
and in other contexts. Group work can be helpful practice in working with
others for future jobs. Sixty-four per cent of students responded that they
have worked in groups with fellow students during class and an equal
number say they have worked in groups outside class time.

Requirements and rate of study
Almost a quarter of students (23 per cent) feel that their studies place high
demands on them, while 17 per cent feel that the requirements are too low.
Thirty per cent feel that the rate of study is too quick.
The students in the Student Mirror survey indicate that they spend
an average of 36 hours a week on study-related activities, i.e., teacher-led
instruction, self-study and group work. On average, students have 12 hours
of classroom instruction per week, but the number varies between different subjects. Medicine, dentistry and pharmacy students report that they
have an average of 25 hours of classroom instruction per week while the
corresponding time for students in the humanities and theology is 8 hours.

Overall assessment
Most students (91 per cent) rate their education overall as good or very good.
Thirty-six per cent say that they definitely would choose the same HEI again
if they had had the choice to make again, while 15 per cent said they probably
would not have chosen their current HEI.
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Inledning
Studentspegeln, vars resultat presenteras i denna rapport, är en enkät
undersökning bland landets studenter. Enkäten utgår från studenternas
perspektiv och tar upp olika kvalitetsaspekter och förhållanden inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid svenska lärosäten. Rapporten ska
ge en nationell bild av studenternas syn på utbildningen.
Syftet med undersökningen är att visa de studerandes uppfattningar och
attityder till ett urval av aspekter med koppling bland annat till mål och
intentioner med den högre utbildningen. Studentspegeln är också ett
komplement till UKÄ:s kvalitetsutvärderingar, den officiella statistiken om
högskolan, uppföljningar och analyser samt de granskningar UKÄ gör av
studenternas rättssäkerhet. Resultaten kan också användas som en utgångspunkt för lärosätenas egna kvalitetsarbete.
Motsvarande undersökning har genomförts tidigare av UKÄ:s föregångare
Högskoleverket år 20021 och 20072 . En liknande undersökning har också
genomförts bland landets doktorander under 20163.

Metod
Underlaget till Studentspegeln är en enkät som skickades ut till ett urval av
landets studenter under hösten 2015. Denna rapport redovisar resultatet
av undersökningen. Frågor som innehållsmässigt relaterar till varandra har
samlats i var sitt kapitel för att i möjligaste mån ge en samlad bild av dessa. I
bilaga 1 redovisas svarsandelarna totalt sett fråga för fråga.
I tidigare Studentspeglar användes en statistisk analysmetod, explorativ
faktoranalys. Den metoden uppfattades av många som krånglig och svårbegriplig, därför har UKÄ frångått den metoden.
Nedan beskrivs hur arbetet med enkäten har genomförts. Liksom i tidigare
Studentspeglar samarbetade UKÄ med Statistiska Centralbyrån (SCB) för
urval, utskick, datainsamling och sammanställning samt viss bearbetning av
data.

1. Högskoleverket. Studentspegeln 2002. Rapport 2002:21R
2. Högskoleverket. Studentspegeln 2007. Rapport 2007:20R
3. Universitetskanslersämbetet. Doktorandspegeln 2016. Rapport 2016: 18.
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Enkäten och datainsamling
Enkäten skickades ut i november 2015 och avslutades i början av februari
2016. Sammanlagt skickades fyra påminnelser ut.
Liksom tidigare år är högskolelagens och högskoleförordningens mål
med högre utbildning en utgångspunkt för valet av frågor i enkäten. Även
regeringens intentioner med den högre utbildningen som den kommer till
uttryck i olika propositioner samt diskrimineringslagens intentioner har
påverkat valet av frågor. Enkäten har testats av SCB:s enkätkonstruktörer.
Enkäten består av 30 numrerade frågor men eftersom flera av dem har delfrågor finns det totalt 83 frågor. Frågorna handlar studiemotiv, studiemiljö,
analytiskt tänkande, internationalisering och mobilitet, utbildning och värderingar, lärarstöd, examination, lärande samtal, kommunikation, studentsamarbete, krav och tid samt sammanfattande om studenternas utbildning.
I denna rapport redovisas resultatet från 2016 års undersökning. Många av
frågorna formulerades dock lika eller nästan lika som i tidigare studentspeglar. Ett fåtal frågor som hade ställts tidigare ändrades för att bli tydligare eller
mer aktuella och några nya frågor lades till. Nytt för Studentspegeln 2016 var
att studenterna kunde välja mellan att besvara den pappersenkät som skickades ut via post eller att svara via SCB:s webb med hjälp av inloggningsuppgifter.

Urval
Undersökningens population utgörs av studerande med minst två terminers
studier bakom sig, räknat från och med vårterminen 2015. Studierna ska ha
bedrivits vid samma lärosäte och studenterna ska ha tagit minst 15 högskolepoäng. SCB skapade urvalsramen utifrån universitets- och högskoleregistret,
med aktualitet vårterminen 2015. I urvalsramen ingick 248 228 studenter.
Genom ett så kallat stratifierat urval valdes sedan 11 031 studenter ut.
Stratifieringen utgick ifrån högskola, ämne och kön. För att få en balans
mellan urvalet av ämnen och högskolor fick de minsta utbildningsområdena
och högskolorna bilda strata i kombination med kön. Strata för de större universiteten delades på ämne där populationen var 150 personer eller fler.

Svarsandel och bortfall
Av de 11 031 som tillfrågades besvarade 3 769 studenter enkäten, vilket
motsvarar en svarsfrekvens på 34 procent. Svarsfrekvensen är därmed väsentligt lägre än i de tidigare undersökningarna från 2002 och 2007, där svarsfrekvensen var 67 respektive 57 procent. Det är svårt att veta vad som gör att
svarsfrekvensen har sjunkit i jämförelse med tidigare år. Enligt SCB har en hel
del andra undersökningar som genomförts på senare år tappat lika mycket i
svarsandel, medan några inte har gjort det. Rent allmänt är det idag svårare
att få en hög svarsfrekvens än under tidigare decennier.
Bortfallet består dels av objektsbortfall, som innebär att frågeblanketten
inte är besvarad alls, dels av partiellt bortfall, som innebär att vissa frågor
i blanketten inte är besvarade. För att hantera objektsbortfallet som alltså
uppgår till 66 procent gjordes en bortfallsanalys och en viktningsvariabel av
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SCB.4 Detta innebär att i rapporten redovisas de viktade svaren från de 3 769
studenter som besvarade enkäten. I bilaga 2 beskrivs bortfallsanalysen och
viktningen grundligare. På grund av att svarsfrekvensen är väsentligt lägre än
den för tidigare Studentspeglar redovisas resultatet för 2016 års Studentspegel
utan att några direkta jämförelser görs med tidigare undersökningar.
Partiellt bortfall kan bero på att en fråga är svår att förstå, är känslig, att
uppgiftslämnaren glömmer att besvara frågan eller att instruktionerna vid så
kallade filterfrågor misstolkas. Det partiella bortfallet i Studentspegeln 2016
bedöms överlag vara lågt och varierar mellan 0,5 och 1,5 procent för de flesta
av frågorna. I enstaka fall är det partiella bortfallet högre. Detta lyfts då i samband med att frågan hanteras i rapporten.

Resultatredovisning
Resultatet redovisas i kapitel där frågor som innehållsmässigt relaterar till
varandra ingår. Det är viktigt att ha i åtanke att resultatet bygger på en urvalsundersökning och att det som redovisas i sin tur bygger på svaren från de
34 procent som besvarade enkäten. På grund av att svarsfrekvensen är väsentligt lägre än den för tidigare Studentspeglar redovisas resultatet för 2016 års
Studentspegel utan att några direkta jämförelser görs med tidigare under
sökningar.
Resultaten är en direktredovisning av enkätsvaren. Enkätensvaren ger
ingen förklaring till resultatet men en del av resultaten skulle med fördel
kunna utredas vidare för att ge möjlighet att förbättra och utveckla den högre
utbildningen.
Rapporten innehåller 14 kapitel förutom detta. I varje kapitel finns en kort
inledning. Sedan följer en sammanfattning i punktform. Resultatet för varje
enskild fråga redovisas först totalt och därefter uppdelat på kvinnor och män.
Slutligen redovisas svaren utifrån utbildningsområde, oftast med fokus på
de utbildningsområden som utmärker sig med avseende på en viss fråga.
Flera av tabellerna och figurerna summerar inte till exakt 100 procent.
Detta beror på avrundning i tabellerna.
Liksom i tidigare studentspeglar har utbildningarna delats in i följande
utbildningsområden:
• Civilingenjörsutbildning
• Humaniora och teologi
• Högskoleingenjörer och annan teknisk utbildning
• Konstnärliga utbildningar
• Läkare, tandläkare och apotekare
• Lärarutbildning

4. Bortfallsanalysen genomförts av SCB i syfte att analysera vilka variabler som skulle användas som
hjälpinformation vid bortfallsjusteringen. Analysen visade att de skillnader som fanns mellan de
svarande och fördelningen i undersökningspopulationen många gånger kunde förklaras av det
stratifierade urvalet. Vikten för varje individ är produkten av individens designvikt och individens
kalibreringsvikt. Designvikten är den som beror på urvalsdesignen, det vill säga vilket stratum individen tillhörde, och kalibreringsvikten är den som ska kompensera för känd snedfördelning på grund av
bortfallet. I den slutgiltiga kalibreringsvikten ingick kön, ålder, ämne, civilstånd och bakgrund. Genom
att vikta värdena bedöms skattningarna bli mer rättvisande än om de oviktade skulle användas.
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• Naturvetenskap, matematik och datautbildningar
• Samhällsvetenskap och juridik
• SLU-utbildningar5
• Vård- och receptarieutbildning
• Övriga utbildningar

Rådgivande grupp
I arbetet med enkätundersökningen har en rådgivande grupp deltagit.
Diskussion har förts med gruppen dels om vilka frågor enkäten ska omfatta,
dels hur resultaten kan tolkas. UKÄ ansvarar dock ensamt för innehållet i
rapporten. I den rådgivande gruppen har följande personer ingått: Gunilla
Jacobsson, projektledare för de tidigare enkätundersökningarna, John
Edström, representant för Sveriges förenade studentkårer, Jeanette Lindberg,
representant från Sveriges universitetslärarförbunds doktorandförening,
Josefine Sternvik, analytiker vid Göteborgs universitet, Kjell Gunnarsson, f.d.
förvaltningschef vid Malmö högskola samt Charlotte Löfgren, kommunikatör
vid Universitets- och högskolerådet.

5. Utbildningar som ges vid Sveriges lantbruksuniversitet.
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Presentation av studenterna
Inledningsvis i detta kapitel görs en jämförelse mellan undersökningens
population och de svarande studenterna. Detta för att visa hur representativa
de svarande är för undersökningspopulationen med avseende på vissa bakgrundsvariabler. Till skillnad från resten av rapporten används då oviktade
uppgifter. I de fall där de svarande skiljer sig mycket från undersökningspopulationen finns också en kort kommentar om hur detta har hanterats i
bortfallsanalysen. Det är viktigt att känna till att det stratifierade urvalet
viktades, vilket innebär att stora skillnader mellan undersökningspopulationen och de svarande inte per definition innebär att någon grupp har svarat
i större eller mindre utsträckning, utan snarare att vissa grupper utgjorde en
större eller mindre andel i urvalet än i populationen.
Därefter redovisas svar på frågor om studenternas könsidentitet samt om
de har barn och vilken omfattning de studerar på distans. Uppgifterna är då
viktade och baserade på enkätsvaren. Vidare visas svar på frågor om studenternas bakgrund och vilken utbildning deras föräldrar har.

En jämförelse mellan undersökningens
population och de svarande
För att få en bild av hur väl de svarande motsvarar undersökningens
population görs en jämförelse mellan dessa två nedan. Undersökningens
population likställs här med de studenter som ingick i urvalsramen (se vidare
avsnittet Urval i kapitlet Inledning samt bilaga 2). I de första sex avsnitten
nedan (som handlar om kvinnor och män, ålder, civilstånd, svensk och
utländsk bakgrund, lärosäte, antal högskolepoäng och ämne) visas de oviktade värdena men när svarsresultatet presenteras vidare i rapporten har
materialet viktats för att hantera snedfördelning och generera ett material
där proportionerna bland de svarande mer liknar de i populationen. Metoden och avvägningarna bakom viktningen redovisas grundligare i bilaga 2.

Kvinnor och män
Det var 248 228 studenter som ingick i undersökningens population. Av dessa
var 40 procent män och 60 procent kvinnor. Bland de 3 769 svarande var
könsfördelningen i det närmaste helt jämn med 49 procent män och 51 procent kvinnor. Den skillnad som förekommer kan sannolikt förklaras av det
stratifierade urvalet där andelen män var större än i populationen (53 procent). Även i den slutgiltiga kalibreringsviktningen justeras den uppmätta
könsskillnaden.

Ålder
Åldersfördelningen bland de svarande liknar i stort sett den i undersökningens population. Studenter som var 24 år eller yngre utgjorde dock en något
större andel i populationen än bland de svarande (44 procent i jämförelse
med 41 procent) och de som var 31 år eller äldre utgjorde en något större
andel bland de svarande än i populationen (27 respektive 23 procent).
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Således var den svarande gruppen något äldre i sin helhet än populationen.
Ålder ingår i den slutgiltiga kalibreringsvikten som har använts för att justera
för känd snedfördelning.
Figur 1. Åldersfördelning (%) i undersökningens population och bland de svarande.
Procent
50
44

40

41
33

30

34

23

20

25

10

0

24 år eller yngre
I populationen

25–30 år

31 år eller äldre

I svarsmängd

Civilstånd
I populationen var 14 procent gifta eller i registrerat partnerskap. Mot
svarande andel bland de svarande var 16 procent. Denna skillnad mellan
populationen och de svarande bör betraktas som förhållandevis liten.
Även civilstånd ingick i kalibreringsvikten.

Svensk och utländsk bakgrund
Definitionen av svensk och utländsk bakgrund är inte entydig. I Studentspegeln avses med svensk bakgrund personer som är födda i Sverige med
minst en inrikes född förälder. Med utländsk bakgrund avses personer som
själva är utrikes födda samt personer som är födda i Sverige med två utrikes
födda föräldrar. I populationen var 80 procent inrikes födda med minst en
förälder född inrikes. Motsvarande andel bland de svarande var något högre,
84 procent. I den slutgiltiga kalibreringsvikten ingick även svensk respektive
utländsk bakgrund.

Lärosäte
Sett till vilka lärosäten studenterna är registrerade på förekommer större
skillnader mellan de svarande och undersökningspopulationen i stort vid
några av lärosätena. Vid de flesta lärosäten skiljde det mellan 0 och 1,5 procentenheter mellan populationen och de svarande. Störst skillnad är det
vid Stockholms universitet, som utgjorde 10 procent i populationen och
6 procent bland de svarande. Även Lunds universitet hade en större skillnad
mellan de svarande, med 9 procent i populationen och 6 procent bland de
svarande. Dessa skillnader förklaras i stor utsträckning av det stratifierade
urvalet.

UKÄ RAPPORT 2017:4 • STUDENTSPEGELN 2016

19

Studenter vid lärosäten med mindre än 2 000 studenter utgjorde en b
 etydligt
större andel bland de svarande än i populationen, 27 jämfört med 16 procent.
Även denna skillnad förklaras av det stratifierade urvalet.

Antal poäng och ämne
Hur studenterna fördelas på utbildningsområdena skiljer sig något mellan de
svarande och populationen. I synnerhet finns skillnader i samhällsvetenskap
och juridik, som utgjorde 30 procent av populationen och 12 procent bland
de svarande, samt i vård- och receptarieutbildning som utgjorde 9 procent
av populationen och 19 procent bland de svarande. Vid en jämförelse mellan
urvalet och de svarande framgår dock att fördelningen i svarsmängden i stort
sett kan förklaras av det stratifierade urvalet (se bilaga 2). Ämne ingår också i
den slutgiltiga kalibreringsvikten.
Figur 2. Andel (%) studenter per utbildningsområde i undersökningens population och
bland de svarande.
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Vad gäller antalet poäng som studenterna var registrerade på finns vissa skillnader. Studenter som är registrerade på mindre än 30 poäng samt studenter som är registrerade på mer än 30 poäng ingår i något större utsträckning
bland de svarande än i populationen. De skillnader som uppmäts tycks dock
i stor utsträckning kunna förklaras av det stratifierade urvalet.
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Kompletterande uppgifter om de svarande
Här följer en beskrivning av de studenter som besvarade enkäten. Dessa
uppgifter kompletterar de uppgifter som UKÄ har fått via registerdata och
frågorna ställdes i enkäten. Från och med nu och i resten av rapporten presenteras de viktade andelarna.
Kvinnor utgör 60 procent av de svarande och män 39 procent. En procent
utgörs av personer med transidentitet samt personer som inte vill identifiera
sig efter något av alternativen man, kvinna eller transidentitet. På de konstnärliga utbildningarna och SLU-utbildningarna uppger en procent trans
identitet. Samtidigt uppger totalt sett tre procent på de konstnärliga utbildningarna att de inte vill identifiera sig enligt de givna alternativen. En procent
av studenterna på utbildningarna i humaniora och teologi, högskoleingenjörer och annan teknisk utbildning, naturvetenskap, matematik och datautbildningar, SLU-utbildningar, vård- och receptarieutbildning vill inte heller
identifiera sig med de givna alternativen.
Av de svarande studenterna uppger 15 procent att de har barn under 18 år
som bor hemma. Av kvinnorna uppgav 19 procent det medan motsvarande
siffra för männen är 9 procent.
Högst andel studenter med hemmavarande barn under 18 år finns det på
lärarutbildningarna (36 procent). Lägst andel studenter som har barn finns
det på SLU-utbildningar (1 procent).
På frågan om studenten enbart studerar på distans under höstterminen
2015 svarar 16 procent ja. Av kvinnorna svarar 18 procent ja medan mot
svarade siffra för männen är 13 procent.
Högst andel studenter som studerar på distans återfinns inom utbildningsgruppen ”övriga utbildningar” (31 procent). Lägst andel studenter återfinns
bland studenter inom gruppen läkare, tandläkare och apotekare (1 procent).
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Studiemotiv
Detta kapitel behandlar frågor om varför studenterna har valt att påbörja en
högre utbildning samt vilket huvudsakligt skäl som har avgjort vilket lärosäte
studenterna valde att studera vid.

Sammanfattning
• 95 procent av de svarande studenterna instämde med påståendet att de

började studera för att de är intresserade av den utbildning som de har valt.
• 84 procent instämde med påståendet att de började studera för att för-

bättra sina möjligheter att få ett arbete.
• 16 procent av de svarande instämde med påståendet att de varit arbetslösa

om de inte hade valt att studera på högskola.
• De tre vanligaste orsakerna till varför de svarande valde ett visst lärosäte är:

– att de har hittat en utbildning som de tyckte om (42 procent).
– att lärosätet ligger på den ort där studenterna bodde redan innan de
påbörjade studierna (19 procent).
– att den utbildning som studenten skulle läsa på har hög kvalitet på det
lärosäte som studenten hade valt (12 procent).

Varför högre utbildning?
Av studenterna uppger 95 procent att de i hög eller mycket hög grad har
börjat studera på högskolan för att de är intresserade av den utbildning som
de har valt. Det är ingen skillnad mellan kvinnors och mäns svar. Det är dock
en större andel kvinnor som instämmer med svarsalternativet ”i mycket hög
grad” (70 procent) jämfört med män (59 procent).
Tabell 1. Orsakerna till att de svarande började studera. Procentuell fördelning per
fråga.
I vilken grad instämmer
du i följande påståenden?

Liten grad

Hög grad

Mycket
hög grad

Jag studerar för att jag är
intresserad av den
utbildning jag har valt.

1

4

30

65

Jag började studera för att
förbättra mina möjligheter
på arbetsmarknaden.

6

10

31

53

57

27

11

5

Alternativet till studier är
för mig a
 rbetslöshet.

22

Inte alls/
Mycket liten
grad
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De studenter som läser en konstnärlig utbildning är de som i högst utsträckning,
svarar att de studerar på den valda utbildningen på grund av att de är intresserade av just den utbildningen (99 procent svarar i hög eller mycket hög grad).
Av studenterna instämmer 84 procent i påståendet att de började studera
för att förbättra sina möjligheter att få ett arbete, kvinnor i högre grad
(86 procent) än män (82 procent). Studenter på civilingenjörsutbildning är
de som i högst grad väljer svarsalternativen hög och mycket grad (92 procent)
tätt följt av studenter på SLU- utbildningar (91 procent) när det gäller påstående att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Studenterna inom
humaniora och teologi (64 procent) och studenter inom konstnärliga utbildningar (65 procent) är de som i lägst grad valt svarsalternativen hög eller
mycket hög grad.
Endast 16 procent av studenterna instämmer i påståendet att alternativet
till studier var arbetslöshet och väljer svarsalternativen hög eller mycket
hög grad. Av kvinnorna valde 15 procent dessa svarsalternativ och 17 procent av männen. De studenter som i högst grad uppgett att de hade kunnat
vara arbetslösa om de inte hade studerat vid högskolan kommer främst från
humaniora och teologi (26 procent) och naturvetenskap, matematik och
datavetenskap (26 procent). Läkar-, tandläkar- och apotekarstudenter
(10 procent) tillsammans med SLU-studenter (6 procent) är de som i lägst
grad svarat att alternativet till studier varit arbetslöshet.

Vad avgör vilket lärosäte studenterna väljer?
I enkäten fick studenterna åtta fasta svarsalternativ att välja mellan när de
skulle ange sitt huvudskäl till varför de hade valt ett visst lärosäte framför
andra. Den vanligaste orsaken som 42 procent av de svarande uppgav var att
de hade hittat en utbildning som de tycker om på det lärosätet. Studenter
som läser vid SLU uppger i störst omfattning (83 procent) just utbildningen
som skäl till varför de valt ett visst lärosäte.
Det näst vanligaste skälet, dock med mindre än hälften så många svar,
19 procent, var att lärosätet de valt ligger på den ort där studenterna bodde
redan innan de påbörjade studierna. En högre andel kvinnor (20 procent) än
män (16 procent) valde detta alternativ.
En tredje anledning, som fick en relativt stor andel svar, 12 procent, var att
den utbildning som studenten skulle läsa har hög kvalitet på det lärosäte som
studenten valt.
Ytterligare 8 procent uppgav lärosätets goda anseende som skäl. Män
anger i högre grad än kvinnor, 10 procent jämfört med 6 procent, att lärosätets anseende avgjort deras val av utbildningsanordnare.
De faktorer som minst andel studenter angav som skäl för att välja ett
visst lärosäte var om möjligheterna för att få ett boende på orten var goda
(1 procent). Svarsalternativet att familj eller vänner hade påverkat dem att
välja ett visst lärosäte valdes av 3 procent.
Däremot är läkar-, tandläkar- och apotekarstudenter den studentgrupp
som är mest splittrade i varför de valt sina respektive lärosäten. I första hand
har de angett ”en stad jag ville bo i” (24 procent) tätt följt av att de tyckte om
utbildningsprogrammet och att programmet har hög kvalitet på det lärosäte
som de valde (båda alternativen med vardera 20 procent).
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Figur 3. Anledningen till valet av ett visst lärosäte, redovisas totalt samt uppdelat på män och kvinnor. Procentuell fördelning.
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Underlaget visar även några nämnvärda skillnader mellan kvinnor och män
inom de olika utbildningsområdena. Inom naturvetenskapliga, matematiska
och datavetenskapliga utbildningar valde 66 procent av kvinnorna lärosäte
för att de hittade en utbildning som de var intresserade av där, motsvarande
siffra för manliga studenter var endast 48 procent. Av de manliga studenterna
inom samma områden valde 17 procent lärosäte utifrån att det låg på den ort
där de redan bodde innan de påbörjade studierna (jämfört med 9 procent av
kvinnorna). Män på civilingenjörsutbildning väljer i högre grad än kvinnor
lärosäte utifrån att den valda utbildningen har hög kvalitet på det valda lärosätet, 28 procent jämfört med 10 procent.
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Studiemiljö
En god studiemiljö ger de bästa förutsättningarna för att lyckas med studierna. Arbetsmiljölagen6 likställer den som går en utbildning med en arbets
tagare. En god studiemiljö innefattar både den fysiska och studiesociala
arbetsmiljön. Några frågor ställdes i enkäten om relationen mellan studenterna och lärarna respektive den administrativa personalen. Svaren på frågor
om i vilken grad studenterna uppfattar att lärarna är tillmötesgående, stödjande, kunniga och tillgängliga redovisas samt resultatet på frågan om hur
studenterna uppfattar den administrativa personalen när det gäller tillgänglighet samt hur serviceinriktade och flexibla de är.
Några frågor har också ställts som gäller studenter med funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt fysisk, psykisk
eller intellektuell funktionsförmåga. Den kan vara i olika grad och påverka
livet olika mycket. Funktionshinder uppstår när en person med en funktionsnedsättning möter bristande tillgänglighet eller andra former av hinder i den
omgivande miljön.7
Kapitlet omfattar även frågor om negativ särbehandling och sexuella
trakasserier. Högskolelagen säger att i högskolornas verksamhet ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.8 I diskrimineringslagen finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter
för studenter och sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning.9
En jämförelse mellan frågorna om hemmavarande barn och frågan om
i vilken grad lärosätet möjliggjort kombinationen studier och föräldraskap
görs också.

Sammanfattning
• En stor majoritet av studenterna väljer de tre mest positiva svars

alternativen när det gäller hur tillmötesgående, stödjande, kunniga
och tillgängliga lärarna är.
• En majoritet av studenterna väljer de positiva svarsalternativen när det

g äller hur tillgängliga, serviceinriktade och flexibla den administrativa
personalen är.
• 6 procent av studenterna uppger att de har en funktionsnedsättning.

Av dessa svarar 69 procent att funktionsnedsättningen inte hindrar
dem i deras studier i någon större grad.

6. Arbetsmiljölagen, 1 kap. 3§
7. Se t.ex. http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_2
8. Högskolelagen, 1 kap.5§
9. Diskrimineringslagen 3 kap. (2008:567)
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• En knapp majoritet (54 procent) av de studenter som har en funktions

nedsättning upplever att lärosätet inte gett det stöd som de behöver.
• Negativ särbehandling förekommer i mycket begränsad omfattning.

Då det förekommit är det vanligaste svaret är att man har blivit n
 egativt
särbehandlad av sina medstudenter eller av lärarkåren och att sär
behandlingen grundas på kön, ålder eller ”annat”.
• Enkätsvaren visar att sexuella trakasserier förekommer i liten omfattning

(4 procent uppgav att det skett), 4 procent uppger att de blivit sexuellt
trakasserade av andra studerande och 1 procent uppger det samma fast
av lärare.

Hur uppfattas lärarpersonalen?
En fråga rör i vilken grad studenterna uppfattar lärarpersonalen som
tillmötesgående, stödjande, kunniga och tillgängliga. Tabellen nedan visar
svaren för hela svarsgruppen.
Tabell 2. Beskrivning av hur de svarande uppfattar lärarpersonalen. Studenterna kunde
svara i en fallande nöjdhetsskala. Procentuell fördelning per fråga.
Hur uppfattar du
lärarpersonalen
vid ditt lärosäte?

%

%

%

%

%

%

%

Tillmötesgående

25

35

19

12

4

3

1

avvisande

Stödjande

18

25

26

18

8

4

2

ej stödjande

Kunniga

37

36

15

7

3

1

0

okunniga

Tillgängliga

12

23

26

20

11

6

2

otillgängliga

Enkätsvaren visar att de svarande är övervägande nöjda med lärarna. Totalt
sett återfinns en högre andel svar på den positiva sidan för alla frågorna. Det
innebär att 79 procent väljer de tre svarsalternativen till vänster i tabellen ovan
när det gäller tillmötesgående, 69 procent väljer desamma svarsalternativen
när det gäller hur stödjande de uppfattar att lärarpersonalen är. Vidare väljer
88 procent de positiva svarsalternativen när det gäller lärarnas kunnighet och
61 procent väljer desamma svarsalternativen för lärarnas tillgänglighet.
Om de positiva svarsalternativen läggs samman när det gäller hur till
mötesgående lärarpersonalen uppfattas väljer 78 procent av kvinnorna dessa
alternativ. Motsvarande siffror bland männen är 81 procent. Studenter inom
SLU-utbildningar väljer till 94 procent (högst andel) de positiva svarsalternativen. Motsvarande siffror inom samhällsvetenskap och juridik är 72 procent
(lägst andel).
När det gäller hur stödjande lärarpersonalen är väljer 68 procent av
kvinnorna de positiva svarsalternativen. Motsvarande siffror för männen är
70 procent. Av studenterna på SLU-utbildningarna väljer 93 procent (högst
andel) de positiva svarsalternativen. Motsvarande siffra för studenter inom
utbildningar i samhällsvetenskap och juridik är 62 procent (lägst andel).
Slås de positiva svarsalternativen samman på frågan om hur kunnig man
uppfattar att lärarpersonalen är, är det ingen skillnad mellan kvinnors och
mäns svar, cirka 90 procent väljer de positiva svarsalternativen. Av studenterna på civilingenjörsutbildningarna och läkar-, tandläkar- och apotekarut-
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bildningarna väljer 97 procent (högst andel) de positiva svarsalternativen när
det gäller lärarnas kunnighet. Av studenterna på SLU-utbildningarna väljer
73 procent (lägst andel) samma alternativ.
Av kvinnorna väljer 61 procent de positiva svarsalternativen när det gäller
lärarnas tillgänglighet. Motsvarade siffror för männen är 63 procent. Mest
nöjd med lärarnas tillgänglighet är studenterna inom humaniora och teologi
där 71 procent (högst andel) väljer de positiva alternativen. Motsvarande
siffror för studenterna på vård- och receptarieutbildningar är 58 procent
(lägst andel).

Hur uppfattas den administrativa personalen?
En fråga ställdes om i vilken grad studenterna uppfattar att den administrativa personalen är tillgänglig, serviceinriktad och flexibel. Hur svaren fördelar
sig visas i tabellen nedan.
Tabell 3. Beskrivning av hur de svarande uppfattar den administrativa personalen.
Studenterna kunde svara i en fallande nöjdhetsskala.Procentuell fördelning per fråga.
Hur uppfattar du
den administrativa
personalen vid
ditt lärosäte?

%

%

%

%

%

%

%

Tillgängliga

21

24

20

20

7

5

3

otillgängliga

Serviceinriktade

21

26

18

22

6

4

3

ej serviceinriktade

Flexibla

15

21

19

25

8

7

4

stelbenta

En övervägande andel av de svarande är positivt inställda till den administrativa personalen. Totalt sett är en högre andel svar på den ”positiva sidan” för
alla frågorna, det vill säga de tre svarsalternativen till vänster i tabellen.
Av studenterna väljer 65 procent de tre positiva svarsalternativen (till
vänster) när det gäller tillgänglighet. Av kvinnorna väljer 65 procent de tre
positiva svarsalternativen medan motsvarande siffra bland männen är 66
procent. Av studenterna på läkar- tandläkar- och apotekarutbildningarna
väljer 80 procent (högst andel) de positiva alternativen medan 60 procent
(lägst andel) av studenterna inom naturvetenskap, matematik och datautbildningar väljer desamma.
Slås de tre positiva svarsalternativen ihop när det gäller hur serviceinriktade
studenterna uppfattar att den administrativa personalen är väljer 65 procent
dessa svarsalternativ. Av kvinnorna väljer 64 procent dessa tre svarsalternativ
medan motsvarande siffra bland männen är 67 procent. Av studenterna på
SLU-utbildningar väljer 90 procent (högst andel) av studenterna de tre positiva
svarsalternativen. Studenterna inom naturvetenskap, matematik och datautbildningar väljer de positiva alternativen till 59 procent (lägst andel).
När det gäller hur flexibla studenterna uppfattar att den administrativa
personalen är väljer 55 procent de tre positiva svarsalternativen. Av kvinnorna väljer 55 procent dessa och motsvarande siffra bland männen är
57 procent. Av studenter inom SLU-utbildningar väljer 67 procent (högst
andel) de positiva svarsalternativen. Studenter inom lärarutbildningar väljer
de positiva alternativen till 51 procent (lägst andel).
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Funktionsnedsättning och stöd
På frågan om studenten har en funktionsnedsättning svarar 6 procent ja.
Det är ingen skillnad mellan mäns och kvinnors svar.
Av de studenter som svarat att de har en funktionsnedsättning uppger
31 procent att funktionsnedsättningen i hög eller mycket hög grad är ett
hinder i studierna. Det är ingen skillnad mellan kvinnor och mäns svar.
Tabell 4. I vilken grad funktionsnedsättningen är ett hinder i studierna bland de
svarande som har uppgett att de har en funktionsnedsättning. Procentuell fördelning.
Upplever du att din funktionsnedsättning
hindrar dig i dina studier?
Inte alls %

Liten grad %

Hög grad %

Mycket hög grad %

13

56

18

13

Av de studenter som svarat att de har en funktionsnedsättning svarar 47 procent att de i hög eller mycket hög grad upplever att lärosätet gett det stöd de
behöver. En fjärdedel väljer svarsalternativet inte alls. Sammantaget med
svaret i liten grad är det mer än hälften (54 procent) av de studenter som
har en funktionsnedsättning som upplever att lärosätet inte gett det stöd de
behöver. Det är ingen skillnad mellan kvinnor och mäns svar.
Tabell 5. I vilken grad lärosätet ger det stöd som behövs enligt de svarande studenter
som har uppgett att de har en funktionsnedsättning. Procentuell fördelning.
Utifrån din funktionsnedsättning upplever du
att lärosätet gett dig det stöd du behöver?
Inte alls %

Liten grad %

Hög grad %

Mycket hög grad %

24

30

30

17

Negativ särbehandling
I undersökningen tillfrågades studenterna om de någon gång under studie
tiden upplevt sig bli negativt särbehandlade av andra studenter, lärarpersonal eller administrativ personal vid lärosätena. De ombads svara utifrån
följande nio fasta alternativ: kön, könstillhörighet, könsuttryck, etnisk till
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder samt annat.
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Tabell 6. Andel studenter som har uppgett att de har upplevt sig negativt särbehandlade.
Procentuell fördelning per fråga.
Har du någon gång under
studietiden upplevt dig negativt
särbehandlad av andra studenter/
lärarpersonal/administrativ
personal på grund av…

Andra
studenter

Lärarpersonal

Administrativ
personal

Kön

7

7

2

Könstillhörighet

4

3

1

Könsuttryck

2

2

0,4

Etnisk tillhörighet

4

3

1

Religion eller annan trosuppfattning

2

1

0,4

Sexuell läggning

1

1

0,2

Funktionsnedsättning

1

1

1

Ålder

6

5

2

Annat

6

6

3

Kön är den vanligaste orsaken till negativ särbehandling både av andra
studenter (7 procent) och av lärarpersonal (7 procent). Emellertid hade just
frågan om negativ särbehandling av andra studenter på grund av kön en
betydligt högre partiellt bortfall än de andra frågorna, 18 procent jämfört
med omkring 1 procent, vilket innebär att denna fråga bör tolkas ytterst
försiktigt.
Ålder (6 procent) och ”annat” (6 procent) var också vanliga orsaker till
negativ särbehandling av andra studenter. Resultatet är nästintill identiskt
när det gäller särbehandling som utförs av lärarkåren, där 6 procent respektive 5 procent av studenterna uppger att särbehandlingen skett utifrån
”annat” respektive ålder.
Som mest uppger 3 procent av studenterna att de blivit negativt sär
behandlade av den administrativa personalen och då gäller det ”annat”.
Den vanligaste orsaken till negativ särbehandling som kvinnor uppger,
totalt sett, är kön (13 procent) och ålder (12 procent). För män är den vanligaste orsaken ”annat” (8 procent), ålder (6 procent) och kön (5 procent).

Sexuella trakasserier
I undersökningen tillfrågades studenterna om de någon gång under studietiden hade upplevt sexuella trakasserier10 av andra studenter, lärarpersonal
eller administrativ personal vid lärosätena.
Svaren tyder på att sexuella trakasserier förekommer i liten omfattning
och de som har utsatts verkar främst ha blivit trakasserade av andra studerande.

10. Sexuella trakasserier gavs följande definition i frågeställningen: ovälkommet uppträdande av sexuell
natur.
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Tabell 7. Andel (%) studenter som någon gång under studietiden har upplevt sig
sexuellt trakasserade. Procentuell fördelning per fråga.
Har du någon gång under studietiden upplevt dig sexuellt
trakasserad (ovälkommet uppträdande av sexuell natur)?

%

Andra studenter

4

Lärarpersonal

1

Administrativ personal

0,3

Oavsett vem

4

Störst andel som uppger att de har blivit sexuellt trakasserade av andra studenter finns inom konstnärliga utbildningar (6 procent), samhällsvetenskap
och juridik (5 procent) samt civilingenjörsutbildning (5 procent).

Studier och föräldraskap
På frågan om i vilken grad lärosätet möjliggjort för studenten att kombinera
studier med föräldraskap svarar 81 procent av studenterna att det inte är
aktuellt/vet inte. Av studenterna väljer 11 procent svarsalternativen mycket
liten grad och liten grad medan svarsalternativen hög och mycket hög grad
väljs av 8 procent. En jämförelse mellan kvinnor och män visar att 12 procent
av kvinnorna väljer svarsalternativen hög eller mycket hög grad medan motsvarande siffra för männen är 9 procent.
Av studenterna på lärarutbildningen väljer 20 procent (högst andel) svars
alternativen mycket liten och liten grad och 18 procent väljer svarsalternativen
hög eller mycket hög grad. Av studenterna på SLU-utbildningar väljer 3 procent
de mindre bra alternativen (lägst andel) och lika många (3 procent) väljer de
två högre svarsalternativen och 95 procent svarar inte aktuellt/vet inte.
En jämförelse mellan hur de som har hemmavarande barn under 18 år har
svarat på frågan om i vilken grad lärosätet möjliggjort en kombination med
föräldraskap visar att nästan lika många svarar i hög och mycket hög grad 
(43 procent) som liten och mycket liten grad (42 procent).
Tabell 8. I vilken grad studenterna har upplevt att lärosätet har möjliggjort att studenten
kan kombinera studier med föräldraskap. Redovisas fördelat på om studenterna har
hemmavarande barn under 18 år eller inte. Procentuell fördelning.
I vilken grad har lärosätet möjliggjort att du kan
kombinera studier med föräldraskap?
Har du några
barn under 18 år
som bor hemma?
Ja
Nej
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Mycket
liten grad
%

Liten
grad %

Hög grad
%

Mycket
hög grad
%

Inte
aktuellt/
Vet inte %

18

24

26

17

15

2

3

1

1

93

Analytiskt tänkande
Ett syfte med högre utbildning är att utveckla förmågan att på ett strukturerat
sätt lösa problemställningar och utreda olika frågeområden. I högskolelagen
står bland annat att utbildningen på grundnivå ska utveckla studenternas
förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt utveckla studenternas
beredskap för att möta förändringar i arbetslivet. Studenterna ska också inom
det område som utbildningen avser utveckla sin förmåga att söka och värdera
kunskap på vetenskaplig nivå, kunna följa kunskapsutvecklingen samt kunna
utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom området.11
För studenter på avancerad nivå (master- och magisterutbildning) ska
utbildningen innebära en fördjupning av kunskaper i förhållande till utbildningen på grundnivå och ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer samt utveckla
studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.12 Dessutom ska
utbildningen bedrivas så att det finns ett nära samband mellan utbildning
och forskning.
Utifrån denna målbild har ett antal frågor ställts, bland annat om i vilken
grad studierna under vårterminen 2015 inneburit att memorera fakta, analysera teorier med mera, organisera idéer tankemässigt, värdera i nformation
och metoder samt att kunna tillämpa teorier. Frågor om i vilken grad utbildningen bidragit till att tänka kritiskt och analytiskt, självständigt söka
kunskap och analysera problem ställdes också. Även svaren på frågan om
studenten upplever att han eller hon fått yrkesrelaterade kunskaper och om
de kurser studenten läst ger en bild av aktuell forskning inom ämnet söktes.

Sammanfattning
• En majoritet (59 procent) av studenterna svarar att studierna i hög eller

mycket hög grad har inneburit att memorera fakta, idéer eller metoder
från lektionerna och kurslitteraturen.
• På frågan om studierna har inneburit att analysera grunderna för en idé,

företeelse eller teori för att förstå dess olika delar svarar 84 procent ”i hög
grad” eller ”i mycket hög grad”.
• En övervägande majoritet (71 procent) av studenterna menar att studierna

i hög eller mycket hög grad har inneburit att organisera idéer, information
eller erfarenheter i nya relationer och mer komplexa frågeställningar.
• På frågan om studierna har inneburit att värdera information, argument

eller metoder för att t.ex. ta ställning till rimligheten i slutsatserna svarar
71 procent att så skett i hög eller mycket hög grad.

11. Högskolelagen, 1 kap. 8§
12. Högskolelagen, 1 kap. 9§
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• Tre fjärdedelar (76 procent) av studenterna svarar att studierna i hög eller

mycket hög grad har inneburit att lära sig att tillämpa teorier eller idéer
på praktiska problem och nya situationer.
• På frågan om i vilken grad utbildningen har bidragit till kritiskt och analy-

tiskt tänkande svarar 81 procent att så skett i hög eller mycket hög grad.
• Av alla studenter väljer 85 procent svarsalternativen hög eller mycket

hög grad på frågan om i vilken grad deras utbildning har bidragit till att
de självständigt kan söka kunskap.
• På frågan om i vilken grad utbildningen har bidragit till att studenten kan

analysera problem svarar 84 procent att så skett i hög eller mycket hög grad.
• Fyra femtedelar (81 procent) menar att utbildningen har bidragit till att

uppnå yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter. Det finns dock skillnader
mellan utbildningar – bland studenterna inom humaniora och teologi tror
endast 45 procent detta.
• Inom alla utbildningsområden utom konstnärliga utbildningar svarar en

 ajoritet att kurserna de har läst har gett en bild av aktuell forskning
m
inom det egna ämnet.

Eget utredande
I figuren nedan visas svaren på ett antal frågor som handlar om studentens
egen uppfattning om i vilken grad studierna bland annat inneburit att de
skapat sig en verktygslåda för att kunna utreda olika problemställningar.
En knapp majoritet (59 procent) av studenterna väljer svarsalternativen
hög eller mycket hög grad, på frågan om studierna inneburit att memorera
fakta, idéer eller metoder från lektionerna och kurslitteraturen. Kvinnor (57
procent) väljer dessa svarsalternativ i något lägre grad än män (61 procent).
Studenter inom utbildningsområdet läkare-, tandläkare- och apotekar
utbildningar (88 procent) är de som i högst grad väljer svarsalternativen hög
eller mycket hög grad. Motsvarande siffra är 38 procent (lägst andel) bland
studenter inom de konstnärliga utbildningarna. Även studenter inom lärarutbildningar (51 procent), humaniora och teologi (52 procent) och högskole
ingenjör och annan teknisk utbildning (54 procent) har låga svarsandelar
bland de högre svarsalternativen.
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Figur 4. Studiernas innehåll. Procentuell fördelning per påstående.
I vilken grad har dina studier denna termin inneburit att...
... memorera fakta, idéer eller metoder
från lektionerna och kurslitteraturen?

9

32

... analysera grunderna för en idé, företeelse
eller teori för att förstå dess olika delar?

4

39

17

51

20

27

... organisera ideér, information eller erfarenheter
i nya relationer och mer komplexa tolkningar?

5

24

47

24

... värdera information, argument eller
metoder för att t.ex. ta ställning till
rimligheten i slutsatserna?

6

23

46

25

... tillämpa teorier eller ideér på praktiska
problem och /eller nya situationer?

4

100
Mycket liten grad

50

Liten grad

19

0
Hög grad

43

33

50

100
Procent

Mycket hög grad

På frågan om studierna inneburit att analysera grunderna för en ide, företeelse eller teori för att förstå dess olika delar svarar 79 procent i hög eller
mycket hög grad. Det är ingen skillnad mellan kvinnors och mäns svar.
Av studenterna inom utbildningsområdet samhällsvetenskap och juridik väljer 85 procent (högst andel) de högre svarsalternativen medan motsvarande
siffra för studenter på de konstnärliga utbildningarna är 59 procent (lägst
andel) och för studenter på läkar-, tandläkar- och apotekarutbildningar är
61 procent.
En majoritet (71 procent) av studenterna väljer de högre svarsalternativen, det vill säga hög och mycket hög grad, på frågan om studierna har inneburit att organisera idéer, information eller erfarenheter i nya relationer och
mer komplexa frågeställningar. Kvinnor (73 procent) väljer de högre svarsalternativen i högre omfattning än män (66 procent). Studenter inom utbildningsområdet ”övriga utbildningar” är de som i högst grad väljer de högre
svarsalternativen på denna fråga. Motsvarande siffra för studenter inom
utbildningsområdet läkare-, tandläkare- och apotekarutbildningar är 60 procent (lägst andel).
På frågan om studierna har inneburit att värdera information, argument
eller metoder för att t.ex. ta ställning till rimligheten i slutsatserna svarar
71 procent att så skett i hög eller mycket hög grad. Kvinnor (73 procent) väljer
de högre svarsalternativen i högre grad än män (68 procent). Studenter som
studerar till läkare, tandläkare och apotekare är de som i högst grad väljer de
högre svarsalternativen (74 procent) medan studenter på konstnärliga utbildningar är de som i lägst grad väljer detsamma (55 procent).
På frågan om studierna har inneburit att lära sig att tillämpa teorier eller
idéer på praktiska problem och/eller nya situationer svarar 76 procent i hög
eller mycket hög grad. Kvinnor (78 procent) väljer de högre svarsalternativen i
högre omfattning än män (74 procent). Studenter som går på civilingenjörsutbildning (83 procent) är de som väljer de högre svarsalternativen i högst grad
medan studenter inom utbildningsområdet humaniora och teologi väljer
desamma i lägst grad (66 procent).
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Figuren nedan visar svaren på frågor om i vilken grad studenterna anser
att deras utbildning bidragit till att tänka kritiskt och analytiskt samt att
självständigt kunna söka kunskap. En tredje fråga handlar om i vilken grad
utbildningen bidragit till att studenten kan analysera problem.
Figur 5. I vilken grad studierna har bidragit till att tänka kritiskt och analytiskt, att
självständigt söka kunskap respektive analysera problem. Procentuell fördelning
per påstående.
I vilken grad har din utbildning bidragit till...
... att tänka kritiskt och analytiskt?
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På frågan om i vilken grad utbildningen bidragit till kritiskt och analytiskt
tänkande svarar 81 procent i hög eller mycket hög grad. Kvinnor (84 procent)
väljer de högre svarsalternativen i högre grad än män (79 procent). Studenter
som studerar på civilingenjörsutbildning (83 procent) väljer de högre svarsalternativen i högst grad medan studenter inom humaniora och teologi
(66 procent) väljer de samma i lägst grad.
Av alla studenter väljer 85 procent svarsalternativen hög eller mycket hög
grad på frågan om i vilken grad deras utbildning bidragit till att de självständigt kan söka kunskap. Kvinnor (88 procent) väljer de högre svarsalternativen
i högre grad än män (81 procent). Studenter inom vård- och receptarieutbildningar (90 procent) är de som i högst grad väljer de högre svarsalternativen.
Motsvarande siffra inom humaniora och teologi är 78 procent (lägst andel).
På frågan om i vilken grad utbildningen bidragit till att studenten kan
analysera problem svarar 84 procent i hög eller mycket hög grad. Det är
ingen skillnad mellan kvinnors och mäns svar. Nästan alla studenter på
civilingenjörsutbildningarna (97 procent) väljer svarsalternativen hög eller
mycket hög grad medan motsvarande siffra för studenter inom de konstnärliga utbildningarna är 67 procent (lägst andel).

Uppnå yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter
På frågan om utbildningen bidragit till att uppnå yrkesrelaterade kunskaper
och färdigheter svarar en majoritet (81 procent) att så skett i hög eller mycket
hög grad. Av kvinnorna väljer 82 procent dessa svarsalternativ medan motsvarande siffra för männen är 79 procent. Studenter inom humaniora och
teologi skiljer sig mycket från övriga utbildningsområden då 45 procent väljer svarsalternativen mycket liten eller liten grad. Studenter på läkare-, tandläkare- och apotekarutbildningarna är de som högst grad svarar att de fått
yrkesrelaterade kunskaper i hög eller mycket hög grad (98 procent).
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Aktuell forskning
På frågan om i vilken grad som studenten upplever att kurserna de läst har
gett en aktuell bild av forskningen inom ämnet svarar 64 procent i hög eller
mycket hög grad. Av kvinnorna väljer 67 procent dessa båda svarsalternativ
och motsvarande siffra för männen är 61 procent. Studenter inom SLUutbildningar är de som väljer de högsta svarsalternativen i högst omfattning (93 procent) medan studenter inom konstnärliga utbildningar väljer
desamma svarsalternativen i lägst omfattning (46 procent). De konstnärliga
utbildningarna är de enda där fler än hälften av de svarande väljer svarsalternativ på skalan inte alls (15 procent) eller liten grad (39 procent).
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Internationalisering
och mobilitet
Det finns många skäl att öka internationaliseringen av och mobiliteten inom
den högre utbildningen. En viktig utgångspunkt är att öka studenternas förståelse för andra kulturer och behovet av internationell solidaritet.13 Internationaliseringen av högre utbildning hänger också samman med globaliseringen av ekonomi, arbetsmarknad, ökad internationell rörlighet bland
människor samt ett ökat internationellt inslag i många yrken. Med interna
tionalisering menas inte bara mobilitet (rörlighet mellan lärosäten inom och
utom landet) utan alla aktiviteter som tillför utbildningen en internationell
dimension.14
I kapitlet visas i vilken mån lärosätet har gett studenterna information om
möjligheten att inom ramen för sin utbildning studera utomlands och om
studenterna inom ramen för sin utbildning åkt på studieresa, genomfört fältstudier eller haft praktik utomlands under minst en vecka. Vidare redovisas
svaren för frågor om studenterna deltagit i någon kurs eller om de samarbetat
med utländska studenter i grupparbeten eller gått någon kurs där undervisningen inte varit på svenska. Slutligen visas svar på frågorna om studenterna
tror att de kommer att studera utomlands mer än två månader eller studera
vid en annan högskola innan deras utbildning avslutas samt om de tycker att
de fått en ökad förståelse för människor med en annan etnisk eller kulturell
bakgrund.

Sammanfattning
• Två tredjedelar (67 procent) av studenterna svarar att de fått information

om möjligheten att studera utomlands inom ramen för sin utbildning.
• En majoritet (58 procent) av studenterna uppger att de upplevt att miljön

varit internationell.
• På frågan om de deltagit i någon kurs där undervisningsspråket varit

annat än svenska svarar 59 procent av studenterna ja.
• Det är en högre andel studenter (54 procent) som deltagit i kurser

med utländska studenter än som inte gjort det.
• En övervägande majoritet (68 procent) svarar nej på frågan om studenterna

inom deras utbildning samarbetat med utländska studenter i grupparbeten
eller liknande.
• En mycket stor majoritet (87 procent) svarar nej på frågan om de inom

sin utbildning varit utomlands på studiebesök, fältstudier, praktik eller
liknande under minst en vecka.

13. Högskolelagen, 1 kap. 5 §
14. Se vidare proposition Ny värld – ny högskola 2004/05:162
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• Hälften av studenterna (49 procent) svarar nej på frågan om de har

eller tror att de kommer att studera vid annan högskola.
• En knapp majoritet (53 procent) svarar att deras utbildning inte bidragit

till att de fått en ökad förståelse för människor med annan etnisk eller
kulturell bakgrund.

Information om möjligheterna för studier utomlands
På frågan om lärosätet har gett studenterna information om möjligheten
att inom ramen för sin utbildning studera utomlands svarar en majoritet ja
(67 procent). En majoritet svarar ja på frågan på alla utbildningar utom inom
”övriga utbildningar” där 57 procent väljer nej-svaret. Även studenter inom
konstnärliga utbildningar och på lärarutbildningarna har en hög andel nejsvar (41 procent).
Färre kvinnor (64 procent) än män (73 procent) svarar att lärosätet har
gett dem information om möjligheten för utlandsstudier. Studenter på civil
ingenjörsutbildningarna är de som i högst grad svarar ja på frågan (96 procent). Även studenter inom läkar-, tandläkar- och apotekarutbildningarna
(87 procent) och på SLU-utbildningar (85 procent) har en stor andel ja-svar.

Internationalisering
I tabellen nedan visas svar på fem frågor som rör mobilitet, internationali
sering och samverkan med utländska studenter.
En majoritet (58 procent) av studenterna uppger att de upplevt att miljön
varit internationell. Av kvinnorna svarar 53 procent ja på frågan medan
64 procent av männen ger samma svar. Studenter på civilingenjörsutbildningarna (81 procent) är de som i högst grad svarar ja på frågan medan
44 procent av studenterna på vård- och receptarieutbildningarna (lägst
andel) ger samma svar.
Tabell 9. Samlade påståenden kring internationalisering i utbildningen.
Procentuell fördelning per påstående. Procentuell fördelning per fråga.
Har du inom din utbildning...

Ja

Nej

... upplevt att miljön varit internationell?

58

42

... deltagit i någon kurs där undervisningen bedrivits
på annat språk än svenska?

59

41

... deltagit i någon kurs där det deltagit
utländska studenter?

54

46

... samarbetat med utländska studenter
i grupparbeten eller liknande?

32

68

... varit utomlands på studiebesök, fältstudier, praktik
eller liknande under minst en vecka?

13

87

På frågan om de deltagit i någon kurs där undervisningsspråket varit annat
än svenska svarar 59 procent ja. Kvinnor (53 procent) svarar ja i lägre grad än
män (68 procent). Även på denna fråga svarar studenter på civilingenjörs
utbildningarna ja i högst grad (89 procent) medan 38 procent av studenterna
på vård- och receptarieutbildningarna (lägst andel) ger samma svar.

UKÄ RAPPORT 2017:4 • STUDENTSPEGELN 2016

37

Det är fler studenter som deltagit i kurser med utländska studenter än de
som inte gjort det, 54 procent jämfört med 46 procent. Kvinnor (47 procent)
har i lägre grad än män (64 procent) deltagit i sådana kurser. Studenter på
civilingenjörsutbildningarna (81 procent) svarar ja i högst grad medan 32 procent av studenterna på vård- och receptarieutbildningarna (lägst andel) ger
samma svar.
På frågan om studenterna inom sin utbildning samarbetat med utländska
studenter i grupparbeten eller liknande svarar en högre andel nej (68 procent) än ja (32 procent). Kvinnor (71 procent) svarar nej i högre grad än män
(63 procent). Det är inom de konstnärliga utbildningarna (57 procent) där en
större andel svarar ja än nej. Flest nej-svar kommer från studenter inom vårdoch receptarieutbildningarna.
Även på frågan om studenten inom sin utbildning varit utomlands på
studiebesök, fältstudier, praktik eller liknande under minst en vecka svarar
de flesta nej (87 procent). Kvinnor (88 procent) svarar nej i högre grad än män
(85 procent). Studenter inom ”övriga utbildningar” (94 procent) svarar nej i
högst grad av alla medan studenter både inom konstnärliga utbildningar och
SLU-utbildningar svarar ja i högst omfattning (33 procent).

Kommande studier utomlands eller vid annan högskola
I tabellen nedan visas den totala andelen svar när det gäller studier utomlands och studier vid annan högskola.
Tabell 10. Studenternas uppfattning om huruvida de kommer att studera utomlands
eller vid annan högskola innan de avslutar utbildningen. Procentuell fördelning per fråga.
Vilken av nedanstående
aktiviteter har du eller
tror du att du kommer
att ägna dig åt innan du
avslutar din utbildning?

Ja

Ja,
troligen i
framtiden

Inte
bestämt

Vet
inte

Nej

Studier utomlands i mer
än två månader

12

7

12

10

59

Studier vid annan hög
skola

15

9

13

14

49

Det är en majoritet (59 procent) av studenterna som svarar nej på frågan om
de tror att de kommer att studera utomlands i mer än två månader. Av kvinnorna svarar 61 procent nej och av männen 55 procent. Av studenterna på
civilingenjörsutbildningarna svarar 29 procent ja (högst andel ja-svar) medan
72 procent av studenterna inom vård- och receptarieutbildningarna svarar
nej (högst andel nej-svar).
När det gäller studier vid en annan högskola svarar hälften av studenterna
(49 procent) nej på frågan. Av kvinnorna svarar 51 procent nej medan 45 procent av männen svarar det samma. Högst andel nej-svar kommer från studenter inom vård- och receptarieutbildningar (68 procent). Högst andel ja-svar
kommer från studenter inom högskoleingenjörs- och annan teknisk utbildning (24 procent).
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Ökad förståelse för människor
med annan etnisk eller kulturell bakgrund
Knappt hälften av de svarande studenterna (47 procent) svarar att utbildningen bidragit till att de fått ökad förståelse för människor med annan
etnisk eller kulturell bakgrund och väljer svarsalternativen mycket liten
grad och liten grad. Kvinnorna (52 procent) tycker i högre grad än männen
(37 procent) att utbildningen bidragit till förståelse.
Figur 6. I vilken grad utbildningen bidragit till att studenten fått en ökad förståelse
för människor med annan etnisk eller kulturell bakgrund. Procentuell fördelning
per utbildningsområde.
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Det är stor skillnad mellan utbildningsområdena på denna fråga. Studenter
inom civilingenjörsutbildningarna (89 procent) och SLU-utbildningar (80
procent) är de som i högst omfattning menar att utbildningen inte bidragit till
ökad förståelse. De väljer svarsalternativen mycket liten och liten grad mest av
alla. Studenter inom humaniora och teologi samt vård- och receptarieutbildningar toppar listan åt andra hållet, dvs. det är de som i högst grad väljer svars
alternativen hög eller mycket hög grad (i båda fallen är andelen 63 procent).
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Utveckling och värderingar
Personlig utveckling är en del av syftet med den högre utbildningen. Det gäller
bland annat ökad allmänbildning, förbättrade språkkunskaper och kunskap
om och förståelse för människor i andra länder och deras förhållanden.15
I detta kapitel har vi samlat frågor som rör i vilken mån utbildningen
bidragit till en personlig utveckling när det gäller allmänbildning samt en
ökad förståelse för kulturella skillnader mellan kvinnor och män. Vidare
redovisas svaren på frågan om utbildningen bidragit till att studenten i högre
grad reflekterar över egna värderingar och engagerar sig i samhällsutvecklingen.

Sammanfattning
• En mycket stor majoritet av studenterna (78 procent) svarar att

deras utbildning bidragit till en breddad allmänbildning.
• En knapp majoritet (52 procent) svarar att utbildningen bidragit till

att de engagerat sig i samhällsutvecklingen.
• Något fler än hälften (44 procent) svarar att deras utbildning inte

bidragit till att de fått en ökad förståelse för kulturella skillnader
mellan kvinnor och män.
• En knapp majoritet (59 procent) av studenterna svarar att studierna

bidragit till att de i ökad grad reflekterar över egna värderingar.

Personlig utveckling
I figuren nedan visas svaren från alla svarande studenter på fem av frågorna
som rör personlig utveckling.
Figur 7. I vilken grad utbildningen har bidragit till i figuren utskrivna påståenden.
Procentuell fördelning per påstående.
I vilken grad har din utbildning bidragit till...
... att uppnå en breddad allmänbildning?

3 19

... att engagera dig i samhällsutvecklingen?

15

33

... att få en ökad förståelse för sociala och
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... att reflektera över egna värderingar?
100
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15. Se t.ex. proposition Ny värld – ny högskola 2004/05:162, sid 61f.
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Drygt tre fjärdedelar (77 procent) uppger att utbildningen bidragit till en
ökad allmänutbildning i hög eller mycket hög grad. Totalt sett väljer k
 vinnor
(80 procent) svarsalternativen, hög och mycket hög grad, i större omfattning
än män (76 procent). Av studenterna inom samhällsvetenskap och juridik
väljer 90 procent (högst andel) de två högre svarsalternativen medan
61 procent (lägst andel) av studenterna inom konstnärliga utbildningar väljer
desamma.
När det gäller i vilken grad utbildningen har bidragit till att studenten
engagerat sig i samhällsutvecklingen väger det nästan jämnt mellan svaren
hög och mycket hög grad (52 procent) och mycket liten och liten grad
(48 procent). Av kvinnorna väljer 56 procent de högre svarsalternativen och
av männen väljer 46 procent desamma. Av studenterna inom samhällsvetenskap och juridik väljer 59 procent (högst andel) de två högre alternativen medan 41 procent (lägst andel) av studenterna inom det naturvetenskapliga utbildningsområdet väljer samma svarsalternativ.
Det är mer än hälften av alla studenter (56 procent) som svarar att utbildningen inte bidragit till att de fått en ökad förståelse för kulturella skillnader
mellan kvinnor och män. Av kvinnorna väljer 52 procent svarsalternativen
mycket liten grad eller liten grad. Bland männen är motsvarande siffra
63 procent. Även i denna fråga är det stora skillnader mellan utbildningsområdena. S tudenter inom utbildningsområdet humaniora och teologi (57
procent), lärarutbildning (55 procent) och samhällsvetenskap och juridik (54
procent) är de som väljer de högre alternativen (hög och mycket hög grad) i
högst omfattning. Av studenterna inom civilingenjörsutbildningarna väljer
86 procent (högst andel) svarsalternativen mycket liten grad eller liten grad.
Även en stor andel av studenterna (73 procent) inom naturvetenskap, matematik och datautbildningar väljer de lägre svarsalternativen.
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Figur 8. I vilken grad utbildningen bidragit till att studenten fått en ökad förståelse
för sociala och kulturella skillnader mellan kvinnor och män. Procentuell fördelning
per utbildningsområde.
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På frågan om i vilken grad utbildningen bidragit till att studenten r eflekterar
över egna värderingar svarar en majoritet (59 procent) av studenterna att
den gjort det i hög eller mycket hög grad. Av kvinnorna väljer 64 procent
dessa svarsalternativ medan motsvarande siffra för männen är 51 procent.
Av studenterna på vård- och receptarieutbildningar samt lärarutbildningarna
svarar 79 respektive 72 procent av studenterna att utbildningen i hög eller
mycket hög grad bidragit till ökad reflektion över egna värderingar. I andra
änden av skalan återfinns studenter inom civilingenjörsutbildning (78 procent), högskoleingenjörsutbildning och annan teknisk utbildning (54 procent) samt naturvetenskap, matematik och datautbildningar (46 procent)
som istället är de som i högst grad väljer svarsalternativen mycket liten eller
liten grad.
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Lärarstöd
Liksom studentens eget intresse och ambition är lärarnas och handledarnas
kunskap, intresse och pedagogiska skicklighet viktiga för att utbildningen ska
fungera bra. Några frågor har ställts om interaktionen mellan studenter och
lärare. En fråga handlar om i vilken grad lärare och handledare har gett studenten det stöd denna behövt för att klara sina studier. Ytterligare en fråga
handlar om i vilken utsträckning studenterna anser att den lärarledda undervisningstiden varit tillräcklig. En fråga rör också hur ofta lärare eller kurs
ansvarig går igenom kursmålen som står i kursplanerna.

Sammanfattning
• På frågan om hur ofta lärare eller kursansvarig går igenom kursmål

som står i studieplanerna svarar 50 procent i varje kurs och 25 procent
svarar i mer än hälften av alla kurser.
• Nästan två tredjedelar (64 procent) av studenterna svarar att de i hög

eller mycket hög grad fått det stöd de behövt av lärare och handledare
för att klara sina studier.
• En stor majoritet (71 procent) av studenterna svarar att den lärarledda

undervisningstiden har varit tillräcklig.

Kursmål
På frågan om hur ofta lärare eller kursansvarig går igenom kursmål som står
i kursplanerna svarar 75 procent att det sker i varje kurs eller i mer än hälften
av alla kurser.
Tabell 11. Hur stor del av samtliga kurser i vilka lärare eller kursansvarig går igenom
kursmålen. Procentuell fördelning.
I varje
kurs
Hur ofta går lärare/kursan
svarig igenom kursmålen
som står i kursplanerna?

50

I mer än
hälften av
kurserna
25

I mindre än
hälften av
kurserna

Aldrig

18

7

Det är ingen skillnad mellan kvinnors och mäns svar. Av studenter inom
vård- och receptarieutbildningar svarar 65 procent att det sker i varje kurs
och 21 procent svarar att det sker i mer än hälften av kurserna. I den andra
änden av skalan svarar 28 procent av studenterna på läkare-, tandläkare- och
apotekarutbildningar svarsalternativet att det sker i mindre än hälften av
kurserna och 11 procent svarar att det aldrig sker. Av studenterna på de konstnärliga utbildningarna svarar 22 procent att det sker i mindre än hälften av
kurserna medan 17 procent svarar aldrig.
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Stöd av lärare
Av studenterna svarar en majoritet (64 procent) att de i hög eller mycket hög
grad fått det stöd de behövt för att klara sina studier. En majoritet av studenterna inom alla utbildningsområden har valt svarsalternativen i hög eller
mycket hög grad. Kvinnor (64 procent) väljer dessa svarsalternativ i mindre
uträckning än män (66 procent). Studenter på civilingenjörsutbildningarna är
de som i högst grad väljer de svarsalternativen. Av dem svarar 72 procent att
de i hög eller mycket hög grad fått det stöd de behövt. Motsvarande siffra hos
studenter inom samhällsvetenskap och juridik var 59 procent (lägst andel).

Lärarledd undervisningstid
En fråga rör i vilken omfattning studenterna tycker att den lärarledda undervisningstiden är tillräcklig. En majoritet av de svarande (58 procent) svarar att
de i hög grad anser att den lärarledda undervisningstiden har varit tillräcklig,
medan 13 procent väljer svarsalternativet i mycket hög grad, sammanlagt
71 procent. Kvinnor (69 procent) väljer dessa svarsalternativ i mindre omfattning än män (73 procent). Studenter inom SLU-utbildningar verkar mest
nöjda, 96 procent väljer svarsalternativen hög eller mycket hög grad. Motsvarande siffra för studenter inom samhällsvetenskapliga och juridiska
utbildningar är 66 procent (lägst andel).
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Examination
I detta kapitel har frågor om examinationen samlats. Det gäller information om betygskriterier, innehållet i examinationen i förhållande till kurslitteratur och undervisning, hur frågor och problem varit formulerade och
om i nlärning av faktakunskaper krävts. Vidare redovisas svar på frågor om
studenterna läst gamla tentamina inför examinationen. Svar ges också på
frågan om studenterna tycker det är lätt att bli godkänd på kurser. S lutligen
redovisas svaren om i vilken grad studenterna svarar att lärarna har gått
igenom resultaten av examinationen samt om studenterna tycker att de
inom rimlig tid fått muntlig eller skriftlig feedback på sina resultat av lärare
eller handledare.

Sammanfattning
• Fyra femtedelar (81 procent) av studenterna svarar att de fått information

om vilka betygskriterier som gäller för examinationen i hög eller mycket
hög grad.
• Bland studenterna svarar 17 procent att innehållet i examinationen har

varit oväntat i förhållande till kurslitteratur och undervisning i hög eller
mycket hög grad.
• 19 procent av studenterna svarar att frågor och problem vid examinationer

har varit oklart formulerade i hög eller mycket hög grad.
• Av studenterna svarar 68 procent att det krävs inlärning av faktakunskaper

inför examinationer i hög eller mycket hög grad.
• En liten majoritet (54 procent) av de svarande studenterna menar att

de tagit del av tidigare examinationer dvs. gamla tentamina.
• Av studenterna svarar 26 procent att lärarna gått igenom resultaten

av examinationer med dem i hög eller mycket hög grad.
• De flesta (63 procent) svarar att de inom rimlig tid fått muntlig eller skriftlig

feedback på examinationsresultaten av sina lärare eller handledare i hög
eller mycket hög grad.
• Det är ungefär lika många som tycker det är lätt att bli godkänd på kurserna

(50 procent) som inte tycker det (49 procent).
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Kunskapskontroll och dess utformning
I figuren nedan visas en sammanställning av svaren på några av frågorna om
examinationen.
Figur 9. Samlade påståenden kring examinationer. Procentuell fördelning per
påstående.
I vilken grad stämmer följande påstående på dina examinationer vårterminen 2015?
Jag har fått information om
vilka betygskriterier som gäller

3 16
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En stor majoritet (81 procent) av studenterna svarar att de fått information
om vilka betygskriterier som gäller för examinationen. Det är ingen skillnad
mellan kvinnors och mäns svar. Av studenter på lärarutbildningarna och
vård- och receptarieutbildningarna väljer 88 procent (högst andel) svars
alternativen hög och mycket hög grad. Studenter på de konstnärliga utbildningarna väljer dessa svarsalternativ i lägst grad (63 procent).
De flesta studenterna (84 procent) svarar att innehållet i examinationen
inte varit oväntat i förhållande till kurslitteratur och undervisning. K
 vinnor
(85 procent) väljer svarsalternativen mycket liten och liten grad i högre
utsträckning än män (83 procent). Studenterna på de konstnärliga utbildningarna (91 procent) och på SLU-utbildningar (90 procent) är de som i högst
omfattning valt svarsalternativen mycket liten och liten grad. Av studenterna
inom kategorin ”övriga utbildningar” har 79 procent (lägst andel) valt samma
svarsalternativ.
En övervägande andel (81 procent) svarar att frågor och problem vid
examinationer har varit oklart formulerade i mycket liten eller liten grad
medan 19 procent svarar i hög eller mycket hög grad. Det är ingen skillnad
mellan kvinnors och mäns svar. Av studenterna på civilingenjörsutbildningarna väljer 92 procent (högst andel) svarsalternativen mycket liten eller liten
grad. Studenterna på vård- och receptarieutbildningarna väljer dessa alternativ i lägst grad, 71 procent.
När det gäller i vilken grad det krävs inlärning av faktakunskaper inför
examinationer svarar totalt sett 68 procent av de svarande studenterna att
det krävs i hög eller mycket hög grad. Inte heller på denna fråga skiljer sig
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kvinnors och mäns svar åt. På denna fråga sticker tre utbildningar ut från
övriga. Det är läkar-, tandläkar- och apotekarutbildningarna där 95 procent svarar att mycket inlärning av faktakunskaper krävts, samt vård- och
receptarieutbildningarna där 84 procent svarar på samma sätt. De konstnärliga utbildningarna utmärker sig genom att det där inte krävs så mycket fakta
kunskaper – här svarar endast 28 procent av studenterna att det krävs i hög
eller mycket hög grad.
På frågan om studenterna tagit del av tidigare examinationer, dvs. gamla
tentamina, svarar något fler (54 procent) att de i hög eller mycket hög grad
har tagit del av tidigare examinationer. Andelen kvinnor som svarar så är
48 procent medan 63 procent av männen svarar på samma sätt.
Figur 10. I vilken grad studenter tagit del av gamla ”tentor” inför en examination.
Procentuell fördelning per utbildningsområde.
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Spridningen mellan utbildningarna är stor i denna fråga och 91 procent
(högst andel) av studenterna på civilingenjörsutbildningarna svarar att de
i hög eller mycket hög grad har tagit del av tidigare examinationer medan
bara 22 procent av studenterna på de konstnärliga utbildningarna svarar på
samma sätt.
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Återkoppling
På frågan om i vilken grad lärarna gått igenom resultaten av examinationer
(vårterminen 2015) med studenterna svarar en övervägande majoritet
(74 procent) att de har gjort det i mycket liten eller liten grad och 26 procent
svarar att de har gjort det i hög eller mycket hög grad. Av kvinnorna s varar
76 procent att lärarna gått igenom resultaten av examinationer i mycket liten
eller liten grad medan motsvarande siffra för männen är 71 procent. Studenterna på lärarutbildningarna (83 procent) är de som i högst grad svarar att
lärarna i mycket liten eller liten grad gått igenom examinationsresultaten
med dem. Däremot svarar 53 procent (lägst andel) av studenterna på de
konstnärliga utbildningarna samma sak. Inte inom något utbildningsområde
finns det en majoritet som svarar hög eller mycket hög grad.
En fråga ställdes också om hur ofta studenterna tycker att de inom r imlig
tid fått muntlig eller skriftlig feedback på examinationsresultaten av sina
lärare och handledare. En majoritet (63 procent) svarar ofta eller mycket
ofta. Det är ingen skillnad mellan kvinnors och mäns svar på denna fråga.
Studenter på vård och receptarieutbildningar väljer svarsalternativen ofta
eller mycket ofta i högst grad (71 procent) medan motsvarande siffra för
studenter på lärarutbildningar är 57 procent (lägst andel).

Godkänd på kursen
Det är ungefär lika många som tycker det är lätt att bli godkänd på k
 urserna
(50 procent) som inte tycker det (49 procent) och väljer något av svars
alternativen hög eller mycket hög grad.
Tabell 12. I vilken grad de svarande uppfattar det som lätt att bli godkänt på kurserna.
Procentuell fördelning.
I vilken grad stämmer
följande påståenden på dina
examinationer vt -15:
Det är lätt att bli godkänd
på kurserna

Mycket
liten grad
9

Liten
grad

Hög grad

40

41

Mycket
hög grad
9

Det är en något mindre andel kvinnor (49 procent) som tycker det är lätt
att bli godkänd än män (52 procent) och väljer svarsalternativen hög eller
mycket hög grad. Studenter på konstnärliga utbildningar (72 procent) väljer
i högst grad svarsalternativen hög eller mycket hög grad medan motsvarande
siffra för studenter på civilingenjörsutbildningarna är 32 procent (lägst grad).
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Lärande samtal
Att diskutera och samtala med lärare och handledare kan ge perspektiv på
utbildningen. Det är ofta i diskussioner eller i samtal med lärare och kurskamrater som studenten får möjlighet att utsätta sina kunskaper och t ankar
för andras prövning. De frågor som redovisas i det här kapitlet rör bland
annat i vilken omfattning studenterna har bidragit till spontana diskussioner
i undervisningssituationer och om de har pratat igenom kurskrav eller uppgifter med sina lärare.

Sammanfattning
• 55 procent av studenterna bidrar ofta eller mycket ofta till spontana

diskussioner i undervisningssituationerna, medan 44 procent uppger
att de aldrig, mycket sällan eller sällan gör detsamma.
• Civilingenjörsstudenter har i högst grad, totalt 67 procent, uppgett att

de aldrig, mycket sällan eller sällan deltar i spontana diskussioner.
• Studenter från konstnärliga utbildningar och SLU, lärarstudenter, läkar-,

tandläkar- och apotekarstudenter är de studenter som oftast deltar i
spontana diskussioner i undervisningen.
• 70 procent av de svarande uppgav att de aldrig, mycket sällan eller sällan

har diskuterat kurskrav eller uppgifter med sina lärare eller handledare.

Diskussionsinslag i undervisningen
Studenterna tillfrågades om de spontant bidragit till diskussionen i undervisningen under den gångna terminen och svaren visar att det är nästintill
lika vanligt att sällan bidra som att ofta göra det (33 respektive 37 procent),
likaså att aldrig eller mycket sällan bidra till spontana diskussioner som att
mycket ofta göra det (11 respektive 18 procent). Svaren visar inte på några
skillnader mellan kvinnor och män.
Då svaren bryts ner på utbildningsområden visar de att studenter inom
konstnärliga utbildningar (34 procent), lärarstudenter (32 procent), läkar-,
tand-läkar- och apotekarstudenter (29 procent) samt de som studerar vid SLU
(27 procent) är de studenter som i högre grad än inom andra utbildningsområden mycket ofta deltar i spontana diskussioner i undervisningen. Den
utbildning vars studenter i högst grad, totalt 67 procent, uppgett att de aldrig,
mycket s ällan eller sällan deltar i spontana diskussioner är civilingenjörsstudenter.

UKÄ RAPPORT 2017:4 • STUDENTSPEGELN 2016

49

Diskuterat kurskrav eller uppgifter
I studentgruppen svarade 70 procent att de aldrig, mycket sällan eller s ällan
har diskuterat kurskrav eller uppgifter med sina lärare eller handledare.
Kvinnor (70 procent) väljer de lägre svarsalternativen i lägre grad än män
(72 procent). Studenter från utbildningar vid SLU har i markant högre grad
än studenter från övriga utbildningsområden uppgett att de ofta eller mycket
ofta diskuterar kurskrav eller krav på uppgifter inom deras utbildningar
(andelen som svarar så är 65 procent). Studenterna inom naturvetenskap,
matematik och datavetenskap som de i högst grad (79 procent) uppger att
de aldrig, mycket sällan eller sällan diskuterat kurs- eller uppgiftskrav med
sina lärare och handledare. Även studenterna inom samhällsvetenskap och
juridik (75 procent), humaniora och teologi (73 procent) samt läkar-, tandläkar- och apotekarstudenter (72 procent) uppger i hög grad att de ytterst sällan
pratar med sina lärare om de krav som de ska nå i kurserna inom deras respektive utbildningar.
Figur 11. I vilken grad de svarande har diskuterat kurskrav eller uppgifter med lärare/
handledare. Procentuell fördelning per utbildningsområde.
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Svaren från kvinnor respektive män inom de olika utbildningsområdena
visar att det finns en del könsskillnader inom de olika utbildningsområdena.
Män på utbildningar vid SLU utmärker sig kraftigt där 73 procent uppger
att de ofta diskuterar de krav och uppgifter de får med lärare och handledare
medan motsvarande andel bland kvinnor är 47 procent.
Kvinnor inom det konstnärliga området uppger i större utsträckning att
de ofta (43 procent) diskuterar krav och uppgifter med lärare än vad manliga
studenter gör (34 procent). På lärarutbildningar uppger 16 procent av männen att de mycket ofta diskuterar krav och uppgifter med lärare, motsvarande
siffra för kvinnor är 1 procent.
De enda två utbildningsområden där kvinnor i större utsträckning än
män har uppgett att de ofta eller mycket ofta diskuterar de krav som ställs på
dem som studenter eller de uppgifter som de sätts att lösa är inom högskole
ingenjörsutbildningar och andra tekniska utbildningar samt inom det
samhällsvetenskapliga och juridiska området.

UKÄ RAPPORT 2017:4 • STUDENTSPEGELN 2016

51

Kommunikation
I examensordningen för kandidat-, magister- och masterexamen poäng
teras bland annat att studenterna ska visa förmåga att muntligt och skriftligt
kunna uttrycka sig i dialog med olika grupper.16 I det här kapitlet redovisas
studenternas uppfattning om hur de utvecklats när det gäller att kommunicera skriftligt eller muntligt, att argumentera och diskutera samt att sammanställa information från flera källor. Vidare ges svar på om studenterna tycker
att lärarna gett dem stöd för att utveckla sin kommunikativa förmåga. Svar
redovisas också för om studenterna tycker att de fått en god studieteknik.

Sammanfattning
• Två tredjedelar (67 procent) av studenterna svarar att utbildningen

bidragit till att de skriver klart och begripligt.
• En majoritet (56 procent) svarar att de gjort en muntlig redovisning

under terminen.
• Drygt två tredjedelar (68 procent) anser att deras utbildning bidragit

till deras förmåga att argumentera och diskutera.
• 47 procent av studenterna svarar att lärare och handledare inte gett det stöd

som behövts för att studenten ska kunna utveckla sin kommunikations
förmåga. Samtidigt är det 13 procent som svarar
att de inte vet eller att frågan inte är aktuell.
• En mycket stor majoritet av studenterna (83 procent) svarar de ofta eller

mycket ofta arbetat med en redovisning eller uppgift som innefattar idéer
och fakta från flera källor.
• Svaren visar att det är nästintill lika många studenter som tycker att

 tbildningen bidragit till en god studieteknik, 53 procent, som tycker
u
motsatsen, 47 procent.

Skriva klart och begripligt
Tabellen nedan visar hur svaren fördelar sig totalt sett på frågan om utbildningen har bidragit till att studenten kan skriva klart och begripligt.
Tabell 13. I vilken grad utbildningen har bidragit till att studenten kan skriva klart och
begripligt. Procentuell fördelning.
I vilken grad har din
utbildning bidragit till...
... att skriva klart och begripligt

Mycket
liten grad

Liten
grad

Hög
grad

Mycket hög
grad

7

25

46

21

16. Se examensordningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100)
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Tabellen visar att en övervägande majoritet (67 procent) av studenterna anser
att utbildningen i hög eller mycket hög grad har bidragit till att de kan skriva
klart och begripligt. Kvinnor (70 procent) väljer dessa svarsalternativ i högre
grad än män (64 procent). De studenter som i högst grad valt något av de
högre svarsalternativen finns inom utbildningsområdet lärarutbildningar
(76 procent). Däremot är det en mindre andel studenter inom konstnärliga
utbildningar (36 procent) och på läkar-, tandläkar- och apotekarutbildningen
(38 procent) som väljer de högre svarsalternativen.

Muntlig redovisning
På frågan om i vilken grad studenten gjort en muntlig redovisning fördelar sig
svaren som i tabellen nedan.
Tabell 14. Hur ofta studenten har gjort en muntlig redovisning. Procentuell fördelning.
I vilken grad har
du denna termin
(ht 2015)...
... gjort en muntlig redovisning
i undervisningen?

Mycket
sällan/
aldrig

Sällan

Ofta

Mycket ofta

16

28

36

20

En majoritet (56 procent) av studenterna svarar att de ofta eller mycket ofta
har gjort en muntlig redovisning i undervisningen. Fler kvinnor (58 procent)
än män (54 procent) svarar på det sättet. Studenter på lärarutbildningarna
(76 procent) och SLU-utbildningarna (76 procent) är de som i högst grad
väljer svarsalternativen ofta eller mycket ofta. Studenter på civilingenjörsutbildningarna (43 procent) är de som i lägst grad svarar att de har gjort en
muntlig redovisning.

Argumentera och diskutera
De flesta studenter (68 procent) anser att deras utbildning har bidragit till att
utveckla deras förmåga att argumentera och diskutera.
Tabell 15. I vilken grad utbildningen har bidragit till att studenten kan argumentera och
diskutera. Procentuell fördelning.
I vilken grad har din
utbildning bidragit till ...
... att argumentera och
diskutera

Mycket
liten grad

Liten
grad

Hög
grad

6

26

45

Mycket hög
grad
23

Det är en större andel kvinnor än män som svarar att utbildningen i hög
eller mycket grad har bidragit till att de kan argumentera och diskutera
(72 jämfört med 62 procent). Studenter inom lärarutbildningarna (83 procent) och studenter inom SLU-utbildningarna (81 procent) väljer dessa svarsalternativ i högst omfattning. Studenter inom konstnärliga utbildningar
(54 procent) och högskoleingenjör och annan teknisk utbildning (54 procent) väljer samma svarsalternativ i lägst omfattning.
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Stöd till kommunikationsförmåga
Studenternas svar på frågan om i vilken grad lärare/handledare har gett stöd
som behövts för att utveckla sin kommunikativa förmåga visas i tabellen
nedan. Det är totalt sett en större andel (47 procent) som svarar i mycket liten
grad eller liten grad än som svarar i hög eller mycket hög grad (39 procent).
Tabell 16. I vilken grad lärare och handledare har gett det stöd som studenten har
behövt för att utveckla sin kommunikationsförmåga. Procentuell fördelning.
I vilken grad har dina
lärare/
handledare...
... gett det stöd du
behövt för att utveckla din
kommunikationsförmåga

Mycket
liten grad

Liten
grad

Hög
grad

Mycket
hög grad

Inte
aktuellt/
vet inte

11

36

30

9

13

Lika många kvinnor som män (39 procent) svarar att deras lärare och handledare i hög eller mycket hög grad har gett det stöd de behövt för att utveckla
sin kommunikativa förmåga. Drygt hälften av studenterna på lärarutbildningarna (52 procent) svarar på samma sätt. Dessa utbildningar är de enda
där en majoritet av studenterna väljer dessa svarsalternativ. Studenter på
högskoleingenjörsutbildningar och andra tekniska utbildningar svarar i
minst omfattning att de har fått det stöd de behövt (35 procent). Detsamma
gäller för studenter på ”övriga utbildningar” (36 procent).
På denna fråga är det 13 procent som svarar att det inte är aktuellt eller att
de inte vet. Av studenterna på SLU-utbildningarna väljer 21 procent det svarsalternativet och 17 procent av studenterna på läkar-, tandläkar- och apotekarutbildningarna.

Använda flera källor
De flesta av studenterna (83 procent) uppger att de ofta eller mycket ofta
arbetat med en redovisning eller uppgift som innefattar idéer och fakta från
flera källor. Tabellen nedan visar svarsfördelningen.
Tabell 17. I vilken grad studenter har arbetat med en uppgift som innefattar idéer och
fakta från flera källor. Procentuell fördelning.
I vilken grad har
du denna termin ...
... arbetat med en redovisning eller
uppgift som innefattar idéer och
fakta från flera källor

Mycket
sällan/
aldrig

Sällan

Ofta

Mycket
ofta

5

13

37

46

Kvinnorna (86 procent) väljer de båda högre alternativen i högre grad
än männen (79 procent). Av studenterna inom lärarutbildningarna och
inom SLU-utbildningar svarar 93 procent (högst andel) ofta eller mycket
ofta. S tudenter inom civilingenjörsutbildningarna väljer de högre svars
alternativen i lägst grad (70 procent).
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Studieteknik
På frågan om utbildningen har bidragit till att studenten uppnått en god
studieteknik visar svaren att det är relativt jämnt mellan de som tycker det
och de som inte håller med. Av de svarande studenterna svarar 53 procent att
utbildningen i hög eller mycket hög grad har bidragit till en god studieteknik
medan 47 procent svarar att den har gjort det i mycket liten grad eller i liten
grad. Se tabellen nedan.
Tabell 18. I vilken grad utbildningen har bidragit till att studenten har uppnått en god
studieteknik. Procentuell fördelning.
I vilken grad har din
utbildning bidragit till...
... att uppnå en god studieteknik

Mycket
liten grad

Liten
grad

Hög
grad

Mycket
hög grad

8

39

38

15

Kvinnor (54 procent) väljer i någon mån de högre svarsalternativen än män
(52 procent). Studenter inom civilingenjörsutbildningarna (68 procent) v
 äljer
svarsalternativen hög eller mycket hög grad i högst omfattning medan motsvarande siffra för studenter inom SLU-utbildningar är 43 procent
(lägst andel).
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Studentsamarbete
Att kunna samarbeta med andra är en viktig förmåga att ha med sig i det
kommande yrkeslivet. En fråga som ställdes handlade därför om hur ofta studenterna arbetat i grupp med kurskamrater – både på och utanför schemalagd tid. En annan fråga gällde i vilken grad deras utbildning bidragit till förmågan att samarbeta med andra.

Sammanfattning
• 64 procent av de svarande studenterna har ofta eller mycket ofta arbetat

i grupp med kurskamrater – både på och utanför schemalagd tid.
• Studenter inom utbildningar på SLU är de som uppger att de i högst grad

(87 procent) uppger att de ofta eller mycket ofta arbetar i grupp under
schemalagd studietid. Minst samarbete under schemalagd tid uppger
studenter inom humaniora och teologi (52 procent) att de har.
• Studenter inom civilingenjörsutbildning och studenter som studerar

på SLU är de som i högst grad samarbetar på icke-schemalagd tid.
• Studenter inom humaniora och teologi är de studenter som i högst grad

uppger att de aldrig eller mycket sällan samarbetar med kurskamrater
utanför ordinarie studietid (60 procent).
• 77 procent av studenterna uppgav att deras utbildning har bidragit till

att träna deras förmåga att samarbeta med andra.

Förekomst av grupparbete – schemalagt och inte
Av studenterna uppger 64 procent att de ofta eller mycket ofta arbetat i
grupp med kurskamrater – både på och utanför schemalagd tid. Det är ingen
skillnad mellan kvinnors och mäns svar.
Studenter inom utbildningar på SLU är de som uppger att de i högst grad
(87 procent) ofta eller mycket ofta arbetar i grupp under schemalagd studietid. De som i minst grad uppger samarbete under schemalagt är studenter
inom humaniora och teologi.
Inom alla utbildningsområden utom humaniora och teologi, konstnärliga utbildningar och läkare, tandläkare och apotekarutbildningar uppger
mer än hälften att de samarbetar med andra i grupp utanför schemalagd tid.
Studenter inom civilingenjörsutbildningarna (85 procent) är de som i högst
grad väljer svarsalternativen ofta eller mycket ofta följt av studenter på SLUutbildningarna som väljer de samma svarsalternativen till 76 procent. Minst
grad av samarbete med kurskamrater i grupp utanför schemalagd tid uppger
studenterna inom humaniora och teologi att de har, 40 procent väljer svars
alternativen ofta eller mycket ofta.
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Förmågan att kunna samarbeta med andra
Knappt hälften av studenterna, 43 procent, uppgav att deras utbildning i
hög grad bidragit till deras förmåga att samarbeta med andra, och ytterligare
34 procent uppgav att den i mycket hög grad bidragit denna förmåga. Det
finns inga skillnader mellan könen i detta avseende.
De utbildningsområden och utbildningsprogram som enligt de svarande
i mycket hög grad bidrar till ökad samarbetsförmåga är civilingenjörsutbildningar (50 procent av de svarande uppgav detta alternativ) samt i fallande
ordning läkar-, tandläkar- och apotekarutbildningar (44 procent), högskoleingenjörer och andra tekniska utbildningar samt konstnärliga utbildningar
(41 procent) och vård- och receptarieutbildningar (40 procent). Inom humaniora och teologi uppger dock mer än var tionde student, 14 procent, att
utbildningen i mycket liten grad bidragit till att träna deras förmåga att samarbeta med andra.
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Krav och tid
I detta kapitel visas vad studenterna svarat när det gäller hur de uppfattar
vilka krav som ställs på dem och vad de anser om studietakten. Svaren på
frågor om i vilken mån de förberett sig för undervisningen och hur de bedömer sina förkunskaper redovisas också. Därefter visas svar på frågor om andra
aktiviteter än själva studierna. Det handlar om i vilken omfattning studenterna tror att de kommer att ägna sig åt kårfackligt arbete, praktik eller arbete
med anknytning till utbildningen, språkstudier eller andra kurser utöver den
ursprungliga planerade utbildningen. Sist i kapitlet redovisas svaren på hur
många timmar studenterna har uppgett att de lägger på studierelaterade
aktiviteter respektive förvärvsarbete.

Sammanfattning
• 23 procent av studenterna svarar att studierna ställer för höga krav på dem.
• 17 procent av studenterna svarar att studierna ställer för låga krav på dem.
• 30 procent av studenterna tycker att studietakten är för hög.
• 8 procent svarar att de haft problem med studierna på grund av bristande

förkunskaper.
• 28 procent av studenterna kommer ofta eller mycket ofta oförberedda

till undervisningen.
• På frågan om studenterna tror att de kommer att ägna sig åt kårfackligt

arbete innan studierna avslutas svarar 72 procent nej.
• Nästan hälften av studenterna (49 procent) svarar ja på frågan om de

tror att de kommer att ha arbete eller praktik med anknytning till sin
utbildning innan studierna avslutas.
• En majoritet (56 procent) svarar nej på frågan om de tror att de kommer

att ägna sig åt språkstudier innan de avslutar sin utbildning.
• Osäkerheten är stor när det gäller frågan om studenten tror sig ägna sig

åt kurser utöver den planerade utbildningen, 32 procent svarar nej och
28 procent ja, 34 procent svarar vet inte eller att det inte är bestämt.
• Enligt studenternas svar lade de i genomsnitt ner 36 timmar i veckan

på studierelaterade aktiviteter, det vill säga lärarledd undervisning,
självstudier och grupparbete.
• De som studerade för att bli läkare, tandläkare eller apotekare rapporterade

det högsta genomsnittliga antalet timmar på studierelaterade aktiviteter,
cirka 45 timmar i veckan.
• De som studerade humaniora och teologi rapporterade det lägsta genom-

snittliga antalet timmar på studierelaterade aktiviteter, 29 timmar i veckan.
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Upplevda krav
Figuren nedan visar hur studenterna svarat på frågorna om krav som ställs
på dem och vad de anser om studietakten.
Figur 12. Samlade frågor kring studietakt och krav på studenterna.
Procentuell fördelning per fråga.
I vilken grad har du denna termin…
…upplevt att studierna ställer för höga krav på dig?

25

52

…upplevt att studierna ställer för låga krav på dig?

34

23 49

…upplevt att studietakten är för hög?

22

100
Mycket sällan/aldrig

18
13

48

50
Sällan

5
4

24

0

6

50
Ofta

100
Procent

Mycket ofta

Av studenterna svarar 23 procent att studierna ofta eller mycket ofta ställer för höga krav på dem. Kvinnor (25 procent) menar att kraven är för
höga i högre grad än män (20 procent). Studenter på läkar-, tandläkar- och
apotekarutbildningar (32 procent) är de som i högst grad tycker att kraven på
dem är för höga medan motsvarande siffra på SLU-utbildningar är 9 procent
(lägst andel)
Samtidigt svarar 17 procent att studierna ofta eller mycket ofta ställer för
låga krav på dem. Kvinnor (14 procent) menar att kraven är för låga i lägre
grad jämfört med män (21 procent). Studenter inom SLU-utbildningar
(32 procent) är de som i högst grad menar att studierna ställt för låga krav på
dem medan motsvarande siffra för studenter på civilingenjörsutbildningarna
är 7 procent (lägst andel).
Av studenterna tycker 30 procent att studietakten är för hög och väljer
svarsalternativen ofta eller mycket ofta. Kvinnor (33 procent) menar att
studietakten är för hög i högre grad jämfört med män (24 procent). Studenter som studerar till läkare, tandläkare eller apotekare är de som i högst grad
menar att studietakten är för hög (37 procent) medan motsvarande siffra för
studenter på SLU-utbildningar är 13 procent (lägst andel).
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Förkunskaper
Det är inte så många som svarar att de har haft problem med studierna på
grund av bristande förkunskaper. Endast 8 procent uppger att de ofta eller
mycket ofta har haft sådana problem.
Tabell 19. I vilken grad studenten har haft problem med studierna p.g.a. bristande
förkunskaper. Procentuell fördelning.
Mycket
sällan/
aldrig

I vilken grad har du
denna termin:
haft problem med studierna på
grund av bristande förkunskaper?

43

Sällan
49

Ofta
7

Mycket
ofta
1

Det är ingen skillnad mellan kvinnors och mäns svar. Av studenterna inom
utbildningsområdena naturvetenskap, matematik och data svarar 14 procent (högst andel) att de haft problem med bristande förkunskaper medan
studenter inom SLU-utbildningar (5 procent) har lägst andel studenter som
har problem med förkunskaperna.

Förberedelse för undervisningen
En majoritet av studenterna (72 procent) svarar att de sällan eller mycket
sällan/aldrig kommer oförberedda till undervisningen medan 28 procent
svarar att de ofta eller mycket ofta gör det.
Tabell 20. I vilken grad studenten har kommit oförberedd till undervisningen.
Procentuell fördelning.
I vilken grad har du denna
termin:
kommit oförberedd till
undervisningen?

Mycket sällan/
aldrig

Sällan

Ofta

24

48

22

Mycket
ofta
6

Enligt enkätsvaren kommer kvinnor (22 procent) mer sällan oförberedda än
män (37 procent). Studenter inom civilingenjörsutbildningarna (55 procent)
är de som i högst grad svarar att de kommer oförberedda till undervisningen
medan studenter på konstnärliga utbildningar (87 procent) och studenter på
”övriga utbildningar” (86 procent) i lägst grad svarar att de kommer oförberedda.

Andra aktiviteter än studier
Frågor har ställts om vilka andra aktiviteter än just studier eller andra kurser
utöver de planerade studierna som studenterna tror att de kommer att ägna
sig åt. I figuren nedan visas svarsandelarna per fråga och per svarsalternativ.
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Figur 13. Samlade frågor kring andra studierelaterade aktiviteter i anslutning till
utbildningen. Procentuell fördelning per påstående.
Procent
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På frågan om studenterna tror att de kommer att ägna sig åt kårfackligt arbete
innan studierna avslutas svarar de flesta (72 procent) nej. Av kvinnorna svarar
73 procent nej medan 70 procent av männen gör detsamma. Bland studenterna på SLU svarar 37 procent ja (högst andel) och 57 procent nej. Av studenter på lärarutbildningarna svarar 4 procent ja (lägst andel) och 78 procent nej.
Nästan hälften av studenterna (49 procent) svarar ja på frågan om de
tror att de kommer att ha ett arbete eller en praktik med anknytning till sin
utbildning. En större andel kvinnor (54 procent) än män (40 procent) s varar
ja på frågan. Bland studenter på vård- och receptarieutbildningar s varar
75 procent ja (högst andel) och nästan lika många studenter på läkar-,
tandläkar- och apotekarutbildningar (73 procent) svarar också ja. Motsvarande siffra för studenter inom naturvetenskap, matematik och datautbildningar är 29 procent (lägst andel ja-svar) och 34 procent av studenterna
inom h
 umaniora och teologi svarar ja på frågan.
När det gäller språkstudier svarar en majoritet (56 procent) nej på f rågan
medan 12 procent svarar ja. Lika många kvinnor som män svarar nej på
frågan, dvs. 56 procent. Något fler män (14 procent) svarar ja på frågan än
kvinnor (11 procent). Högst andel nej-svar kommer från studenter på ”övriga
utbildningar” (71 procent), SLU-utbildningar (70 procent) samt vård- och
receptarieutbildningar (69 procent). Högst andel ja-svar kommer från
studenter inom humaniora och teologi (32 procent) och på civilingenjörs
utbildningar (21 procent).

UKÄ RAPPORT 2017:4 • STUDENTSPEGELN 2016

61

På frågan om studenterna tror att de kommer att ägna sig åt kurser utöver
den planerade utbildningen visar svaren på osäkerhet. Totalt sett svarar
32 procent nej och 28 procent ja. 34 procent svarar vet inte eller att de inte
har bestämt sig. Av kvinnorna svarar 35 procent nej och av männen svarar
27 procent på samma sätt. Högst andel nej-svar kommer från studenter på
vård- och receptarieutbildningen (55 procent) och högst andel ja-svar kommer från s tudenter på civilingenjörsutbildning.

Tidsanvändning
I enkäten ombads studenterna att uppge hur många timmar per dag som
de lade på lärarledda studier, självstudier, grupparbete samt förvärvsarbete
(se frågans exakta formulering i bilaga 1). Studenternas svar summerades
sedan till totalt antal timmar i veckan. För uppgifterna om tidsanvändning
är det partiella bortfallet något högre, 7 procent, än för de flesta andra frågorna i Studentspegeln. Detta beror dels på att vissa inte besvarade frågan,
dels på att vissa uppgav ett orimligt högt antal timmar och därför inte ingår i
resultatredovisningen. Svaren från de återstående bedöms hålla god kvalitet.
I avsnittet redovisas genomgående det för de svarande genomsnittliga antalet
timmar som rapporterades. Uppgifterna redovisas totalt samt uppdelat efter
utbildningsområde, kön och antal timmar förvärvsarbete. Det är inte möjligt
att skilja på om de svarande studerar heltid eller deltid.

Totala antalet timmar på studierelaterade aktiviteter
De svarande studenterna uppgav i genomsnitt att de lade totalt 36 timmar i
veckan på studierelaterade aktiviteter, det vill säga lärarledd u
 ndervisning,
självstudier samt grupparbeten. I genomsnitt en tredjedel av denna tid
utgjordes enligt svaren av lärarledd undervisning. De svarande som studerade
till läkare, tandläkare eller apotekare rapporterade det högsta genomsnittliga antalet timmar som de lade på studierelaterade aktiviteter och det högsta
genomsnittliga antalet timmar lärarledd undervisning. Lägst antal timmar
som ägnades åt studierelaterade aktiviteter rapporterade studenterna inom
humaniora och teologi, med i genomsnitt 29 timmar i veckan.

62

UKÄ RAPPORT 2017:4 • STUDENTSPEGELN 2016

Figur 14. Genomsnittligt antal timmar på studierelaterade aktiviteter, samt andel
lärarledd undervisning, självstudier och grupparbete. Redovisas per utbildningsområde
samt totalt.
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Det genomsnittliga antalet timmar lärarledd undervisning för samtliga
svarande var 12 timmar per vecka. Det finns dock en stor spridning beroende
på vilket utbildningsområde de svarande tillhör. Högst genomsnitt uppgav
män och kvinnor som studerar till läkare, tandläkare och apotekare (25 timmar lärarledd tid) och lägst genomsnitt uppgav de inom humaniora och teologi (8 timmar lärarledd tid i veckan). Lägst rapporterat genomsnittligt antal
timmar har män och kvinnor inom humaniora och teologi samt kvinnor
inom så kallade övriga utbildningar, i genomsnitt 8 timmar i veckan. Materialet uppvisar överlag stora variationer i antalet timmar som ägnas åt lärarledd undervisning. Hälften av studenterna har rapporterat färre än 10 timmar
lärarledd undervisning per vecka samtidigt som det förekommer att studenter har r apporterat över 40 timmar lärarledd tid per vecka.17

17. Även om detta är att betrakta som ett mycket högt antal timmar går det inte att säga att det är
omöjligt. Bland annat eftersom att de svarande ombads att svara för en normal vecka eller den
senaste veckan. Det är alltså möjligt att de som har uppgett uppemot 50 timmar just den aktuella
veckan till exempel hade varit på praktik som innebar många timmar lärarledd undervisning.
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Figur 15. Genomsnittligt antal timmar lärarledd undervisning. Fördelat på utbildningsområden samt totalt.
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Tidsanvändning och betalt arbete
För att tydligare se om det finns en koppling mellan i vilken utsträckning de
svarande förvärvsarbetar och hur mycket tid de lägger på sina studier redovisas här de svarandes tidsanvändning fördelat på antal timmar förvärvsarbete.
Det framgår då att det genomsnittliga antalet timmar på studierelaterade
aktiviteter var mellan 35 och 40 timmar för såväl män som kvinnor, oavsett
om de svarade att de förvärvsarbetade 0 timmar eller uppåt 15 timmar. Den
gruppen som uppgav att de förvärvsarbetade mer än 15 timmar uppgav dock
färre antal timmar på de studierelaterade aktiviteterna. De rapporterade i
genomsnitt ungefär 25 timmar i veckan. I svaren är det inte möjligt att skilja
på om de svarande studerar heltid eller deltid. Att de som lägger mycket tid
på förvärvsarbete uppgav ett genomsnittligt lägre antal timmar kan alltså
handla om att de är registrerade på studier på deltid i större utsträckning än
de andra grupperna.

64

UKÄ RAPPORT 2017:4 • STUDENTSPEGELN 2016

Som figur 16 visar minskar det genomsnittliga antalet timmar med lärarledd
undervisning när de svarande har uppgett att de förvärvsarbetar 11 till 15 timmar per vecka. Genomsnittet sjunker ytterligare till gruppen som förvärvs
arbetar med än 15 timmar i veckan.
Figur 16. Genomsnittligt antal timmar lärarledd undervisning, självstudier samt
grupparbete. Redovisas efter hur många timmar i veckan de svarande har uppgett
att de lägger på förvärvsarbete.
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Eurostudent V
Som jämförelse kan nämnas att i UKÄ:s rapport Studenternas tidsanvändning:
Lärarledd undervisning, självstudier och betald praktik – en analys av data från
Eurostudent V utgick UKÄ ifrån ett resursutnyttjandeperspektiv för att få en
bild av hur befintliga resurser används för att ge studenterna en utbildning av
god kvalitet. Av den undersökningen framkom att merparten av de svenska
studenterna som ingick i undersökningen ägnade sig åt mellan 37,5 och
45 timmar studierelaterade aktiviteter per vecka, beroende på utbildningsområde. Detta bedöms vara en heltidssysselsättning enligt det resonemang
som förs i rapporten. Det framkom också att studierna till stor del utgjordes av
självstudier samt att det genomsnittliga antalet lärarledda timmar varierade
mellan olika huvudområden. I genomsnitt uppgick den lärarledda under
visningen till mellan 8,5 och 19 timmar, beroende på utbildningsområde.
Frågan som användes i Studentspegeln formulerades på samma sätt som
den i Eurostudent V.
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Sammanfattande omdöme
Studentspegeln ställde två frågor där studenterna ombads att ge ett omdöme
om utbildningen som de läser och om lärosätet som de studerar vid.
Resultatet av dessa frågor presenteras i det här kapitlet.

Sammanfattning
• 91 procent av de svarande ger utbildningarna det sammanfattande

 mdömet bra eller mycket bra. Ytterst få studenter (1 procent) ger det
o
allra lägsta betyget ”mycket dåligt” till sin utbildning.
• Studenter inom civilingenjörsutbildning är de som ger sin utbildning

högst betyg, 99 procent väljer svarsalternativen bra eller mycket bra.
Av studenterna inom vård- och receptarieutbildningar väljer 86 procent
(lägst andel) de samma svarsalternativen.
• Av alla svarande studenter skulle 81 procent förmodligen eller definitivt

ha valt samma lärosäte igen medan 15 procent svarade att de förmodligen
inte skulle ha valt det lärosätet där de studerar och 4 procent svarar
definitivt inte.

Vilket betyg ger studenterna sin utbildning?
Av de svarande studenterna ger 91 procent sin utbildning det samman
fattande betyget bra eller mycket bra. Ytterst få studenter (1 procent) ger det
allra lägsta betyget ”mycket dåligt” till sin utbildning. Det är inga skillnader
mellan kvinnors och mäns svar.
Studenter inom civilingenjörsutbildning är de som ger sin utbildning
högst betyg, 99 procent väljer svarsalternativen bra eller mycket bra.
Av studenterna inom vård- och receptarieutbildningar väljer 86 procent
(lägst andel) de samma svarsalternativen. Högst andel studenter som
valt svarsalternativet mycket bra finns inom civilingenjörsutbildningar
(53 procent) och läkar- tandläkar- och apotekarutbildningar.
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Figur 17. Studenternas sammanfattande bedömning av det lärosäte som de studerar
på. Procentuell fördelning per utbildningsområde. Vilket sammanfattande betyg skulle
du ge din utbildning på ditt universitet/högskola så här långt?

Civilingenjörsutbildning

0 1

Humaniora och teologi

16

52

41

Högskoleingenjörer och
annan teknisk utbildning

1 10

55

34

Konstnärliga utbildningar

2 9

Läkare, tandläkare och apotekare

1 3

46

53

49

40

43

52

Lärarutbildning

1 12

67

21

Naturvetenskap, matematik
och datautbildningar

1 8

62

29

Samhällsvetenskap och juridik

1 8

61

30

SLU-utbildningar

1 4

Vård och receptarieutbildning

2 12

Övriga utbildningar

1 6

100

50

Mycket dåligt

Dåligt

69

26

58

28

67

0

26

50
Bra

100
Procent
Mycket bra

Skulle studenterna välja samma lärosäte igen?
En fråga handlade om studenterna skulle välja att påbörja sina studier på
samma lärosäte om valet hade varit nu (tillfället för enkätens besvarande).
Av de svarande studenterna väljer 36 procent svarsalternativet definitivt,
45 procent väljer svarsalternativet förmodligen och 15 procent väljer svars
alternativet förmodligen inte samt 4 procent väljer svarsalternativet definitivt inte. Det finns inga skillnader mellan könen oavsett svarsalternativ.
De utbildningsområden vars studenter i störst omfattning svarar att de
definitivt eller förmodligen skulle välja samma lärosäte igen är studenter på
civilingenjörsutbildning (88 procent, högst andel), medan studenter inom
naturvetenskapliga och matematiska utbildningar samt datautbildningar
(74 procent, lägst andel) väljer de samma alternativen.
Underlaget visar en del könsskillnader mellan utbildningsområdena. Den
största skillnaden finns inom SLU:s utbildningar där 59 procent av männen
definitivt hade valt samma lärosäte igen, vilket är det högsta värdet för
samtliga utbildningsområden, medan motsvarande siffra för kvinnor endast
är 34 procent. Männens svar visar att de förefaller vara antingen helt nöjda
eller relativt missnöjda, då de också har den högsta svarsandelen (25 procent)
av samtliga utbildningsområden för svarsalternativet ”förmodligen inte”.
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Bilaga 1. Enkät samt svarsandelar
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1. Vilken är din könsidentitet?
60 % Kvinna
39 % Man
0,2 % Transidentitet
0,7 % Vill inte definiera mig efter dessa alternativ
2. Är du gift/sambo?
46 % Ja
54 % Nej
3. Har du hemmavarande barn under 18 år?
15 % Ja
85 % Nej
4. Studerar du enbart på distans denna termin?
16 % Ja
84 % Nej
5. I vilken grad instämmer du i följande påståenden?
Mycket
liten grad/
inte alls

Liten
grad

Hög
grad

Mycket
hög grad

a. Jag studerar för att
jag är intresserad av
den utbildning jag valt

1%

4%

30 %

65 %

b. Jag började studera
för att förbättra mina
möjligheter på arbets
marknaden

6%

10 %

31 %

53 %

c. Alternativet till studier
är för mig arbetslöshet

57 %

27 %

11 %

5%
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6. I vilken grad har du denna termin…
Mycket
sällan/
aldrig

Sällan

Ofta

Mycket
ofta

a. … spontant bidragit till diskus
sionen i undervisningen?

11 %

33 %

37 %

18 %

b. … gjort en muntlig redovisning
i undervisningen?

16 %

28 %

36 %

20 %

5%

13 %

37 %

46 %

d. … kommit oförberedd till
undervisningen?

24 %

48 %

22 %

6%

e. … arbetat i grupp med kurs
kamrater under schemalagd tid?

17 %

19 %

37 %

27 %

f. … arbetat i grupp med kurs
kamrater utanför schemalagd tid?

16 %

20 %

35 %

29 %

g. … diskuterat kurskrav eller uppgifter
med lärare/handledare?

26 %

44 %

24 %

6%

h. … inom rimlig tid fått muntlig eller
skriftlig feedback på dina studie
resultat från en lärare/hand
ledare?

11 %

26 %

48 %

15 %

i. … upplevt att studierna ställer
för låga krav på dig?

34 %

49 %

13 %

4%

j. … haft problem med studierna
p.g.a. bristande förkunskaper?

43 %

49 %

7%

1%

k. … upplevt att studietakten är
för hög?

22 %

48 %

24 %

6%

l. … upplevt att studierna ställer
för höga krav på dig?

25 %

52 %

18 %

5%

c. … arbetat med en redovisning eller
uppgift som innefattar idéer och
fakta från flera källor?

7. I vilken grad har dina studier vårterminen 2015 inneburit att…
Mycket
liten grad

72

Liten
grad

Hög
grad

Mycket
hög
grad

a. … memorera fakta, idéer eller
metoder från lektionerna och
kurslitteraturen?

9%

32 %

39 %

20 %

b. … analysera grunderna för en
idé, företeelse eller teori för att
förstå dess olika delar?

4%

17 %

51 %

27 %

c. … organisera idéer, information
eller erfarenheter i nya relationer
och mer komplexa tolkningar?

5%

24 %

47 %

24 %

d. … värdera information, argument
eller metoder för att t.ex. ta ställ
ning till rimligheten i slutsatserna?

6%

23 %

46 %

25 %

e. … tillämpa teorier eller idéer
på praktiska problem och nya
situationer?

4%

19 %

43 %

33 %
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8. I vilken grad stämmer följande påståenden på dina examinationer
vårterminen 2015?
Mycket
liten grad

Liten
grad

Hög
grad

Mycket
hög grad

a. Jag har fått information om
vilka betygskriterier som gäller

3%

16 %

47 %

34 %

b. Innehållet har varit oväntat i
förhållande till kurslitteraturen
och undervisningen

29 %

55 %

14 %

3%

8%

25 %

43 %

25 %

d. Lärarna har gått igenom
resultaten med studenterna

37 %

37 %

20 %

6%

e. Du har tagit del av tidigare
examinationer (”gamla
tentor”) inför en tentamen

26 %

19 %

24 %

30 %

f. Frågor och problem du mött
vid examinationer har varit
oklart formulerade

26 %

55 %

15 %

4%

9%

40 %

41 %

9%

c. De har krävt inlärning av
faktakunskaper

g. Det är lätt att bli godkänd
på kurserna

9. I vilken grad har din utbildning bidragit till …
Mycket
liten grad

Liten
grad

Hög
grad

Mycket
hög grad

a. … att uppnå en breddad
allmänbildning?

3%

19 %

47 %

30 %

b. … att uppnå yrkesrelaterade
kunskaper och färdigheter?

4%

15 %

47 %

34 %

c. … att uppnå en god
studieteknik?

8%

39 %

38 %

15 %

d. … att skriva klart och begripligt?

7%

25 %

46 %

21 %

e. … att argumentera och
diskutera?

6%

26 %

45 %

23 %

f. … att tänka kritiskt och
analytiskt?

4%

15 %

46 %

35 %

g. … att självständigt söka
kunskap?

2%

13 %

44 %

41 %

h. … att samarbeta med andra?

5%

18 %

43 %

34 %

3%

15 %

46 %

37 %

j. … att få en ökad förståelse för
människor med annan etnisk
eller kulturell bakgrund?

24 %

29 %

27 %

20 %

k. … att reflektera över egna
värderingar?

15 %

26 %

33 %

26 %

l. … att engagera dig i samhälls
utvecklingen?

15 %

33 %

33 %

19 %

m. … att få en ökad förståelse för
sociala och kulturella skillnader
mellan kvinnor och män?

25 %

31 %

25 %

19 %

i. … att analysera problem?
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10. Har lärosätet gett dig information om möjligheten att inom ramen
för din utbildning studera utomlands?
67 % Ja
33 % Nej
11. Har du inom din utbildning…
Ja

Nej

a. … upplevt att miljön varit internationell?

58 %

42 %

b. … deltagit i någon kurs där undervisningen
bedrivits på annat språk än svenska?

59 %

41 %

c. … deltagit i någon kurs där det deltagit
utländska studenter?

54 %

46 %

d. … samarbetat med utländska studerande
i grupparbeten eller liknande?

32 %

68 %

e. … varit utomlands på studiebesök, fältstudier, praktik
eller liknande under minst en vecka?

13 %

87 %

12. Har du någon gång under studietiden upplevt dig negativt särbehandlad…
a) … av andra studenter på grund av:

Ja

Nej

1 kön?

7%

93 %

2 könstillhörighet?

4%

96 %

3 könsuttryck?

2%

98 %

4 etnisk tillhörighet?

4%

96 %

5 religion eller annan trosuppfattning?

2%

98 %

6 sexuell läggning?

1%

99 %

7 funktionsnedsättning?

1%

99 %

8 ålder?

6%

94 %

9 annat?

6%

94 %

1 kön?

7%

93 %

2 könstillhörighet?

3%

97 %

3 könsuttryck?

2%

98 %

4 etnisk tillhörighet?

3%

97 %

5 religion eller annan trosuppfattning?

1%

99 %

6 sexuell läggning?

1%

99 %

7 funktionsnedsättning?

1%

99 %

8 ålder?

5%

95 %

9 annat?

6%

94 %

b) … av lärarpersonal på grund av:
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Forts. fråga 12 Har du någon gång under studietiden upplevt dig
negativt särbehandlad…
c) … av administrativ personal på grund av:

Ja

Nej

1 kön?

2%

98 %

2 könstillhörighet?

1%

99 %

3 könsuttryck?

0%

100 %

4 etnisk tillhörighet?

1%

99 %

5 religion eller annan trosuppfattning?

0%

100 %

6 sexuell läggning?

0%

100 %

7 funktionsnedsättning?

1%

99 %

8 ålder?

2%

98 %

9 annat?

3%

97 %

13. Har du någon gång under studietiden upplevt dig sexuellt trakasserad
(ovälkommet uppträdande av sexuell natur)…
a. … av andra studenter?

Ja

Nej

4%

96 %

b. … av lärarpersonal

1%

99 %

c. … av administrativ personal

0%

100 %

14. I vilken grad har dina lärare/handledare…
Mycket
liten
grad
a. … gett dig det stöd du
behövt för att klara
studierna?
b. … gett det stöd du behövt
för att utveckla din
kommunikationsförmåga?

Liten
grad

Hög
grad

Mycket
hög grad

Inte
aktuellt/
vet inte

6%

22 %

44 %

20 %

8%

11 %

36 %

30 %

9%

13 %

15. I vilken grad har lärosätet möjliggjort att du kan kombinera studier
med föräldraskap?
5 % Mycket liten grad
6 % Liten grad
5 % Hög grad
3 % Mycket hög grad
81 % Inte aktuellt/vet inte
16. Hur uppfattar du följande personalkategorier vid ditt lärosäte?
a. lärarpersonal

2

3

4

5

6

tillmötesgående

25 % 35 % 19 % 12 %

4%

3%

1 % avvisande

stödjande

18 % 25 % 26 % 18 %

8%

4%

2 % ej stödjande

kunniga

37 % 36 % 15 %

3%

1%

0 % okunniga

tillgängliga

12 % 23 % 26 % 20 % 11 %

6%

2 % otillgängliga

7%

b. administrativ personal
tillgängliga

22 % 24 % 20 % 20 %

7%

5%

3 % otillgängliga

serviceinriktade

21 % 26 % 18 % 22 %

6%

4%

3 % ej service
inriktade

flexibla

15 % 21 % 19 % 25 %

8%

7%

4 % stelbenta
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17. Vilket är huvudskälet till att du valde att läsa vid detta lärosäte?
OBS! Endast ett svarsalternativ kan väljas
9 % En stad jag ville bo i
42 % Jag hittade en utbildning som jag tyckte om
6 % Jag kom inte in på det lärosäte jag helst ville läsa vid
8 % Lärosätet har gott anseende
12 % Min utbildning har högst kvalitet på det lärosäte jag valt
3 % Kompisar/familj fick mig att välja detta lärosäte
1 % Bra boendesituation på studieorten
19 % Lärosätet jag läser vid ligger där jag redan bor
18. Om du skulle börja dina studier höstterminen 2016,
skulle du då välja samma universitet/högskola?
36 % Definitivt
45 % Förmodligen
15 % Förmodligen inte
4 % Definitivt inte
19. Vilket sammanfattande betyg skulle du ge din utbildning
på ditt universitet/högskola så här långt?
32 % Mycket bra
59 % Bra
8 % Dåligt
1 % Mycket dåligt
20. Vilka av nedanstående aktiviteter har du eller tror du att du kommer
att ägna dig åt innan du avslutar din utbildning?

Ja

76

Ja,
troligen i
Inte
framtiden bestämt

Vet
inte

Nej

a. Kårfackligt arbete

10 %

3%

7%

8%

72 %

b. Arbete/praktik med
anknytning till utbildningen

49 %

19 %

7%

7%

18 %

c. Språkstudier

12 %

7%

12 %

13 %

56 %

d. Studier utomlands mer
än två månader

12 %

7%

12 %

10 %

59 %

e. Kurser utöver programmet/
den ursprungliga planerade
utbildningen

28 %

16 %

15 %

9%

32 %

f. Studier vid annan högskola

15 %

9%

13 %

14 %

49 %
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21. Hur många timmar ägnar du åt följande aktiviteter under en normal
vecka? Försök att fördela timmarna på de olika veckodagarna.
Om det är svårt att beskriva en normal vecka, beskriv din senaste vecka.
OBS! Här rapporteras genomsnittligt antal timmar för en hel vecka.
För förvärvsarbete redovisas här endast de som har uppgett att de
har jobbat minst 1 timme.
Mån�
dag
a. Lärarledd under
visning (lektioner,
seminarier, labora
tioner, etc.)
b. Självstudier utöver
den lärarledda
undervisningen
(läser, skriver,
repeterar, för
bereder, etc.)
c. Grupparbete
utöver den lärar
ledda undervis
ningen (läser,
skriver, repeterar,
förbereder, etc.)

Tis�
dag

Ons�
dag

Tors� Fre�
dag
dag

Lör�
dag

Sön�
dag

______________
I genomsnitt 12 timmar/vecka
______________

I genomsnitt 19 timmar/vecka

______________

I genomsnitt 6 timmar/vecka

d. Förvärvsarbete

______________
I genomsnitt 8 timmar/vecka

22. I vilken grad tycker du att den lärarledda undervisningstiden har varit
tillräcklig?
6 % I mycket liten grad
24 % I liten grad
58 % I hög grad
13 % I mycket hög grad
23. Är du själv, eller är någon av dina föräldrar födda utomlands?
Ja

Nej

Jag själv

14 %

86 %

Båda föräldrarna

17 %

83 %

En av föräldrarna

12 %

88 %

24. Har du en funktionsnedsättning?
6 % Ja
94 % Nej • Gå till fråga 27
25. Upplever du att din funktionsnedsättning hindrar dig i dina studier?
13 % Inte alls
56 % Liten grad
18 % Hög grad
13 % Mycket hög grad
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26. Upplever du utifrån din funktionsnedsättning att lärosätet gett dig
det stöd du behöver?
24 % Inte alls
30 % Liten grad
30 % Hög grad
17 % Mycket hög grad
27. Hur ofta går lärare/kursansvarig igenom kursmålen som står
i kursplanerna?
50 % I varje kurs
25 % I mer än hälften av kurserna
18 % I mindre än hälften av kurserna
7 % Aldrig
28. I vilken utsträckning upplever du att kursen/kurserna du läser ger
dig en bild av aktuell forskning inom ämnet?
5 % Inte alls
31 % Liten grad
47 % Hög grad
17 % Mycket hög grad
29. Vilken är din mammas högsta avslutade utbildning?
1 % Ingen utbildning
5 % Grundskola kortare än 9 år
7 % Grundskola 9 år
35 % Gymnasial utbildning (inkl. folkhögskola eller motsvarande)
46 % Universitet/högskola på grundutbildningsnivå
(kandidat– eller magisterexamen)
4 % Universitet/högskola på forskarutbildningsnivå
2 % Vet inte
30. Vilken är din pappas högsta avslutade utbildning?
1 % Ingen utbildning
5 % Grundskola kortare än 9 år
10 % Grundskola 9 år
38 % Gymnasial utbildning (inkl. folkhögskola eller motsvarande)
36 % Universitet/högskola på grundutbildningsnivå
(kandidat– eller magisterexamen)
6 % Universitet/högskola på forskarutbildningsnivå
3 % Vet inte
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Bilaga 2.
Potentiella feltyper och
hanteringen av objektsbortfall
Denna bilaga utgår ifrån den tekniska bilagan och kalibreringsrapporten som
skrevs av SCB och överlämnades till UKÄ tillsammans med datamaterialet.
Bilagan inleds med en kort redogörelse för potentiella feltyper i en enkät
undersökning och hur Studentspegeln förhåller sig till dessa. D
 ärefter
beskrivs hanteringen av objektsbortfallet, som alltså har krävt särskild
bearbetning genom bortfallsanalys och viktning, i ett separat avsnitt.

Potentiella feltyper i en enkätundersökning
Ramtäckning, det vill säga hur väl den urvalsram som urvalet dras ifrån motsvarar den population som ska undersökas (målpopulationen), är en viktig
aspekt i relation till en undersöknings tillförlitlighet. Om urvalsramen inte
stämmer särskilt väl överens med målpopulationen ökar risken för att missa
individer som borde ingå i undersökningen (undertäckning) eller inkludera
personer som inte ska ingå (övertäckning). I Studentspegelns fall handlar det
alltså om hur väl SCB:s högskoleregister stämmer överens med den tänkta
studentpopulationen enligt de avgränsningar som målpopulationen avgränsades till.18 Högskoleregistret bedöms enligt SCB hålla god kvalitet och endast
60 personer utgjorde känd övertäckning.
Nästa aspekt är urvalsfelet som uppstår när ett urval individer undersöks
och inte hela populationen. Urvalsfelet är avvikelsen mellan ett skattat värde
i urvalet och det faktiska värdet i populationen. Så länge en urvalsundersökning som Studentspegeln görs går det inte att undvika risken för urvalsfel,
däremot minskar felets storlek med en ökad urvalsstorlek. I Studentspegeln
utgjordes urvalet av 11 031 av de cirka 248 228 studenter som ingick i undersökningspopulationen, vilket kan betraktas som ett förhållandevis stort
urval. Däremot besvarade endast 34 procent av de tillfrågade enkäten, vilket
ökar osäkerheten i skattningarna.
Ytterligare en aspekt som bör vägas in är om det finns risk för att det förekommer mätfel, det vill säga att de uppgifter som respondenterna har uppgett inte stämmer med de faktiska uppgifterna. Detta kan till exempel förekomma om uppgiftslämnaren inte minns de faktiska uppgifterna, om frågan
missförstås eller om frågan medvetet besvaras på ett felaktigt sätt. De flesta
har besvarat alla frågor i enkäten och det finns enligt SCB ingenting som indikerar att någon fråga skulle vara svår att besvara. I några fall förekommer det
dock dubbelmarkeringar, det vill säga att studenterna har kryssat i flera svar
trots att bara ett skulle väljas. Svaren har då granskats manuellt och rättats
18. Undersökningens population utgörs av studerande med minst två terminers studier bakom sig,
räknat från och med vårterminen 2015. Terminerna ska vara vid samma lärosäte och studenterna
ska ha tagit minst 15 högskolepoäng sammanlagt.
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upp. Fråga 17 om huvudskälet till varför studenten valde att studera vid det
aktuella lärosätet har fått särskilt många dubbelmarkeringar och för denna
fråga har dessa individers svar istället slumpats fram.
Bearbetningsfel kan uppstå både vid manuell och maskinell bearbetning
av datamaterialet. Till exempel kan detta handla om rättningar av dubbelmarkeringar eller att ett annat svar registreras än det som uppgiftslämnaren
uppgav. Risken för detta anses vara liten enligt SCB eftersom frågeblanketten
endast hade fasta svarsalternativ och skannern alltså inte tolkade några
skrivna värden.
Avslutningsvis bör det nämnas att även bortfall räknas som en feltyp.
Bortfallet i Studentspegeln uppgick till drygt 65 procent. Därför ges en grundligare beskrivning av bortfallet och hur det har hanterats i nästa avsnitt i
denna bilaga.

Bortfallsanalys och viktning av datamaterialet
Eftersom inte alla studenter som ingick i urvalet har besvarat enkäten
(objektsbortfall) är det viktigt att undersöka vad som är känt om de studenter
som bortfallet består av, och om dessa tycks skilja sig från de som besvarade
enkäten. En vanlig metod som används i liknande undersökningar är
att använda sig av så kallad bakgrundsinformation som är känd om både
de svarande och populationen. Sådan bakgrundsinformation kan vara kön,
ålder och bakgrund men också sådant som är specifikt för respektive undersökning, för Studentspegeln skulle det till exempel kunna vara utbildningsområde. Informationen fås enklast genom registerdata. Om de svarande på
ett uppenbart sätt skiljer sig från urvalet och populationen, och detta antas
vara avgörande för undersökningens resultat, går det att vikta värdena så att
materialet får en karaktär som är så lik populationen som möjligt. Ett vanligt
exempel där det finns risk för att materialet är snedfördelat är kön, där
kvinnor i många undersökningar är överrepresenterade bland de svarande.
Viktning skulle i ett sådant sammanhang kunna innebära att männens svar
”viktas upp” och kvinnornas svar ”viktas ned” så att proportionen svar från
män respektive kvinnor blir densamma som om hela populationen hade
undersökts. Naturligtvis finns det antagligen i de flesta undersökningar även
sådan över- eller underrepresentation som är okänd och som det därför inte
går att justera för.
Bortfallsanalysen till Studentspegeln genomfördes av SCB i syfte att avgöra
vilka variabler som skulle användas som hjälpinformation vid bortfallsjusteringen. Efter att ha bedömt vilka variabler som var lämpliga kalibrerades
en viktningsvariabel med uppräkning till populationsnivå, vilket innebar att
vikterna kalibrerades så att totalen för de svarande var densamma som den
i undersökningspopulationen. Varje svarande har en vikt (wk) som är en produkt av designvikten (dk), som utformas efter vilket stratum i det stratifierade
urvalet en individ tillhör, och hjälpvektorn (vk), det vill säga kalibreringsvikten.
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Fördelningen i undersökningspopulationen,
urvalet och bland de svarande
I detta avsnitt presenteras uppgifter om hur populationen, urvalet och de
svarande fördelade sig i de variabler som ingick i bortfallsanalysen, däribland
kön, lärosäte och utbildningsområde. För att avgöra vilka hjälpvariabler som
skulle ingå i analysen, så kallade tänkbara hjälpvariabler, beaktades tre kriterier. Det första var att variabeln skulle samvariera med svarsbenägenheten,
det andra att den skulle samvariera med viktiga målvariabler och det tredje
att den skulle avgränsa viktiga redovisningsgrupper.
Uppgifterna hämtades från Högskoleregistret och Registret över totalbefolkningen. De som ingick i urvalsramen var studerande med minst
två terminers studier bakom sig, räknat från och med vårterminen 2015.
Terminerna skulle vara vid samma lärosäte och studenterna skulle ha tagit
minst 15 högskolepoäng sammanlagt.
Tabellerna nedan avser vårterminen 2015, det vill säga den termin som
urvalet drogs, och visar antalet studenter i populationen och urvalet samt
hur många som besvarade enkäten. I tabellerna syns också hur populationen,
urvalet och de svarande fördelades procentuellt på respektive kategori.
I nästkommande avsnitt presenteras viktade svarsfrekvenser per kategori
i respektive variabel.
Tabell 1. Andel (%) kvinnor respektive män i population, urval och svarsmängd.
Antal studenter
I populationen
248 228

I urvalet
11 031

I svarsmängd
3 769

Fördelning i procent
Kategori

I populationen

I urvalet

I svarsmängd

Man

39,5

52,7

49,1

Kvinna

60,5

47,3

50,9

Tabell 2. Andel (%) studenter i respektive ålderskategori i population, urval och svarsmängd.
Antal studenter
I populationen
248 228

I urvalet
11 031

I svarsmängd
3769

Fördelning i procent
Kategori

I populationen

I urvalet

I svarsmängd

–24 år

44,1

40,7

41,2

25–30 år

33,1

33,9

31,8

31– år

22,8

25,4

27,0
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Tabell 3. Andel (%) studenter som är gifta/i ett registrerat partnerskap respektive inte
är gifta/i ett registrerat partnerskap i population, urval och svarsmängd.
Antal studenter
I populationen
248 228

I urvalet
11 031

I svarsmängd
3769

Fördelning i procent
Kategori

I populationen

I urvalet

I svarsmängd

Gift+registrerat partnerskap

13,7

14,3

15,8

Övriga

86,3

85,7

84,2

Tabell 4. Andel (%) studenter som är inrikes födda med minst en förälder som är
inrikes född samt övriga i population, urval och svarsmängd.
Antal studenter
I populationen
248 228

I urvalet
11 031

I svarsmängd
3769

Fördelning i procent
Kategori

82

I populationen

I urvalet

I svarsmängd

Inrikes född med minst en
förälder född inrikes

80,1

80,5

84,3

Övriga

19,9

19,5

15,7
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Tabell 5. Andel (%) studenter vid respektive lärosäte i population, urval och
svarsmängd.
Antal studenter
I populationen
248 228

I urvalet
11 031

I svarsmängd
3769

Fördelning i procent
Kategori

I populationen

I urvalet

I svarsmängd

Umeå universitet

5,6

4,0

3,9

Luleå tekniska universitet

2,5

3,1

3,0

Uppsala universitet

8,2

5,5

5,1

Högskolan i Gävle

1,8

2,5

2,1

Högskolan Dalarna

2,1

2,4

2,5

Mälardalens högskola

2,5

2,7

2,9

Örebro universitet

3,1

3,2

3,2

Stockholms universitet

10,0

5,3

5,6

Karolinska institutet

2,3

4,2

5,0

Kungl. Tekniska högskolan

3,8

3,5

3,1

Linköpings universitet

5,9

4,6

5,3

Högskolan i Jönköping

2,4

2,7

2,5

Göteborgs universitet

8,9

7,0

7,5

Chalmers tekniska högskola

2,9

3,1

3,5

Karlstads universitet

2,7

3,1

2,8

Högskolan i Skövde

1,2

2,4

1,9

Högskolan i Borås

1,9

2,5

2,4

Lunds universitet

8,9

5,0

5,6

Högskolan i Halmstad

1,7

2,5

2,4

Högskolan Kristianstad

1,8

2,4

2,4

Sveriges lantbruksuniversitet

1,2

2,1

2,9

Sophiahemmet Högskola

0,2

1,1

1,3

Röda Korsets Högskola

0,2

1,2

1,6

Blekinge tekniska högskola

1,1

2,3

1,8

Högskolan Väst

1,8

2,5

2,5

Mittuniversitetet

2,3

2,9

2,2

Södertörns högskola

2,3

2,6

2,3

Malmö högskola

4,2

3,4

3,3

Ersta Sköndal Högskola

0,3

1,2

1,3

Linnéuniversitetet

4,6

4,1

3,5

Övriga Högskolor
(<200 studenter)

1,7

5,0

4,7

100,0

100,0

100,0
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Tabell 6. Andel (%) studenter vid lärosäten med mindre än 2 000 studenter,
2 000– 3 999 studenter respektive 4 000 eller fler studenter i population,
urval och svarsmängd.
Antal studenter
I populationen
248 228

I urvalet
11 031

I svarsmängd
3769

Fördelning i procent
Kategori

I populationen

I urvalet

I svarsmängd

2000

16,0

28,3

26,7

2000–3999

29,7

32,0

31,9

4000–7999

18,4

16,9

17,7

≥ 8 000

36,0

22,8

23,8

Tabell 7. Andel (%) studenter fördelade på hur många högskolepoäng de var
registrerade på den aktuella terminen (mindre än 30 hp, 30 hp eller mer än 30 hp)
i population, urval och svarmängd.
Antal studenter
I populationen
248 228

I urvalet
11 031

I svarsmängd
3769

Fördelning i procent
Kategori

I urvalet

I svarsmängd

< 30

41,0

46,1

44,9

30

49,9

42,4

42,5

9,2

11,5

12,6

> 30

84

I populationen
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Tabell 8. Andel (%) studenter inom respektive utbildningsområde i population, urval
och svarsmängd.
Antal studenter
I populationen
248 228

I urvalet
11 031

I svarsmängd
3769

Fördelning i procent
Kategori

I populationen

I urvalet

I svarsmängd

Civilingenjörsutbildning

8,6

7,6

7,8

Humaniora och teologi

7,5

12,3

12,2

Högskoleingenjörer och
annan teknisk utbildning

9,5

8,9

8,1

Konstnärliga utbildningar

1,6

6,5

5,4

Läkare, tandläkare
och apotekare

3,7

5,1

7,0

11,4

7,1

6,9

Naturvetenskap, matematik
och datautbildningar

8,3

8,2

8,2

SLU-utbildningar

0,6

1,3

1,7

29,6

12,7

11,7

8,8

17,0

19,1

10,4

13,3

11,9

Lärarutbildning

Samhällsvetenskap
och juridik
Vård- och receptarie
utbildning
Övriga utbildningar
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Viktade svarsfrekvenser
Eftersom urvalet var stratifierat finns en designvikt som justerar for strati
fieringen. I tabell 9–16 finns de svarsandelar för respektive variabel och kategori när materialet har viktats med designvikten. Vid viktningen användes
designvikten dk=Nh⁄nh (där k=individen, h=stratum). Den viktade svars
andelen för hela populationen är 34,8 procent. I kolumnen ”Antal svar” visas
det oviktade antalet svar.
Tabell 9. Skattad procentuell andel svarande inom respektive kategori fördelat på kön
Kategori

Svarsandel

Antal svar

Man

31,0

1 852

Kvinna

37,3

1 917

Tabell 10. Skattad procentuell andel svarande inom respektive kategori fördelat på
ålder
Kategori

Svarsandel

Antal svar

–24 år

34,8

1 554

25–30 år

32,6

1 198

31– år

38,0

1 017

Tabell 11. Skattad procentuell andel svarande inom respektive kategori fördelat på
civilstånd
Kategori

Svarsandel

Antal svar

Gift+registrerat
partnerskap

41,8

595

Övriga

33,7

3174

Tabell 12. Skattad procentuell andel svarande inom respektive kategori fördelat på
bakgrund
Kategori

86

Svarsandel

Antal svar

Inrikes född med minst
en förälder född inrikes

36,3

3178

Övriga

28,9

591
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Tabell 13. Skattad procentuell andel svarande inom respektive kategori fördelat på
lärosäte.
Kategori

Svarsandel

Antal svar

Umeå universitet

34,2

147

Luleå tekniska universitet

32,7

113

Uppsala universitet

32,3

192

Högskolan i Gävle

27,4

80

Högskolan Dalarna

28,0

93

Mälardalens högskola

37,2

108

Örebro universitet

34,8

121

Stockholms universitet

34,5

212

Karolinska institutet

44,8

188

Kungl. Tekniska högskolan

25,7

116

Linköpings universitet

37,8

198

Högskolan i Jönköping

33,0

93

Göteborgs universitet

33,5

282

Chalmers tekniska högskola

41,3

132

Karlstads universitet

34,7

104

Högskolan i Skövde

33,8

73

Högskolan i Borås

31,8

92

Lunds universitet

44,8

211

Högskolan i Halmstad

31,5

91

Högskolan Kristianstad

33,5

89

Sveriges lantbruksuniversitet

53,1

110

Sophiahemmet Högskola

39,7

49

Röda Korsets Högskola

47,5

61

Blekinge tekniska högskola

25,1

67

Högskolan Väst

20,1

96

Mittuniversitetet

27,9

82

Södertörns högskola

31,8

86

Malmö högskola

37,4

125

Ersta Sköndal Högskola

46,2

49

Linnéuniversitetet

33,4

133

Övriga Högskolor (< 200 studenter)

31,6

176
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Tabell 14. Skattad procentuell andel svarande inom respektive kategori fördelat på
antal studenter på lärosätet
Kategori

Svarsandel

Antal svar

< 2 000

29,6

1 005

2 000–3 999

34,6

1 201

4 000–7 999

36,5

666

≥ 8 000

36,3

897

Tabell 15. Skattad procentuell andel svarande inom respektive kategori fördelat på
poäng
Kategori

Svarsandel

Antal svar

< 30

32,5

1 691

30

35,8

1 602

> 30

39,3

476

Tabell 16. Skattad procentuell andel svarande inom respektive kategori fördelat på
utbildningsområde
Kategori

88

Svarsandel

Antal svar

Civilingenjörsutbildning

34,0

295

Humaniora och teologi

38,1

460

Högskoleingenjörer och
annan teknisk utbildning

31,0

306

Konstnärliga utbildningar

28,6

204

Läkare, tandläkare
och apotekare

49,8

263

Lärarutbildning

32,3

258

Naturvetenskap, matema
tik och datautbildningar

33,0

309

SLU-utbildningar

53,1

65

Samhällsvetenskap
och juridik

35,0

440

Vård- och receptarie
utbildning

38,9

719

Övriga utbildningar

31,6

450
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Kalibrering av vikter och den slutgiltiga viktvariabeln
För att få en förståelse för hur hjälpvariablerna fungerar tillsammans
användes en så kallad Step-Forward procedur, en procedur som liknar
forward selection inom regressionsanalys. Step-forwardproceduren hjälper
till att hitta de starkaste hjälpvariablerna och indikerar på så sätt vilka
variabler som är rimliga att ha med i hjälpvektorn.
Utifrån Step-Forwardproceduren och med hänsyn till de tre kriterierna
som beskrevs tidigare avgjordes vilka variabler som var lämpliga att ha
med i hjälpvektorn. I valet togs även hänsyn till vikternas fördelning.
Följande variabler ingår i den slutgiltiga hjälpvektorn (vk):

kön + ålder + ämne + civilstånd + bakgrund
Den slutgiltiga viktvariablen (wk) kan därmed beskrivas som en produkt
av designvikten (dk) och kalibreringsvikten (vk):

wk = dk * vk
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