
Förord 
Initiativet till Student 2003 togs av forskare inom HERE-gruppen; Gunnar Olofsson 
(sociologi), Leif Lindberg (UPC) Eva Lundberg (medie- och kommunikationsvetenskap), och 
Magnus Eriksson (sociologi). Det skedde efter en uppmaning från universitets dåvarande 
rektor Magnus Söderström att vidareföra det arbete som vi redovisat i Student 2001. 

Olofsson, Eriksson, Lindberg och Lundberg utgör tillsammans med Eva Fasth (sociologi) 
projektets ledningsgrupp och ansvarar för studien. Magnus Eriksson har tillsammans med Eva 
Lundberg skött det dagliga arbetet vad gäller planering, utformning, konstruktion av enkät 
samt datainsamling, samt verkat som kontaktpersoner med berörda parter, och fungerat som 
projekthandledare. Gunnar Olofsson är ansvarig inför Växjö universitet för projektets 
genomförande och för dess vetenskapliga halt. 

Vidare har ett antal projektanställda forskningsbiträden arbetat med datainsamlingens 
konkreta delar såsom utskick av enkäter, utformning av kodschema och databas samt 
kodning.     

En projektgrupp har fungerat som stöd i metodtekniska och innehållsmässiga frågor. Ulla 
Smaragdi Johnsson, Malin Hjorth, (medie- och kommunikationsvetenskap), Jan Andersson 
(sociologi) samt personal verksamma vid CFTS (Centrum för tillämpad Samhällsforskning) 
har fyllt en viktig funktion som kritiska samtalspartner då de har erfarenhet av liknande 
studier.  

I en vidare referensgrupp har olika representanter för universitetet och Växjö kommun 
ingått. Syftet har varit att säkerställa att studien blir ett gemensamt universitetsprojekt.     

Växjö universitet har stött projektet ekonomiskt och personellt. Syftet är att det material 
som vi har tagit fram, och som nu även finns som en omfattande databas skall kunna användas 
i universitetets, institutionernas och ämnenas kvalitetsarbete och som underlag inför 
självvärderingar och strategisk planering. Databasen presenteras på HERE-gruppens hemsida: 
http://www.svi.vxu.se/here/ 

Stora resurser och ett omfattande arbete har lagts ned i projektet Student 2003. Det är 
viktigt att materialet kommer till användning vid Växjö universitet och är till nytta för dess 
verksamhetsplanering, kvalitetsarbete och framtidsvision. Framförallt är det vår förhoppning 
att vi skall få en ingående och nyanserad bild av Växjö universitets studenter - deras 
bakgrund, studiepraxis och utbildningsval och av deras föreställningar om framtida yrke och 
arbetsmarknad. 

Materialet och undersökningen kommer att redovisas i olika fora och olika former. Först 
och främst skall dock studierna redovisas skriftligt. Vidare skall materialet finnas tillgängligt i 
form av en databas, som kan "utfrågas" av skilda beställare. Mellan bakgrund och 
framtidsdröm - Växjöstudenternas utbildningsval, studieorienteringar och värderingar är den 
första rapport som redovisar viktiga data från undersökningen Student 2003. Det kommer 
flera. 

Projektet Student 2003 har bedrivits vid Institutionen för samhällsvetenskap (SVI). Det har 
formats av den framväxande utbildningsvetenskapliga forskningsmiljön vid institutionen - och 
har samtidigt bidragit till att skapa den. 

Denna första rapport inom projektet Student 2003 är skriven av Magnus Eriksson i nära 
samarbete och dialog med framför allt Eva Fasth, Eva Lundberg och Gunnar Olofsson. De har 
bidragit med viktiga synpunkter och kommentarer under arbetets gång. 

Vi vill tacka alla de som på olika sätt bidragit till att genomföra såväl projektet Student 
2003 som denna rapport. 
 
Växjö den 5 september 2005 

Magnus Eriksson & Gunnar Olofsson 
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1. Student 2003 

1.1 Inledning 
I takt med att den högre utbildningen byggts ut från elitsystem, via massystem till 
vad som idag kan betraktas som universalsystem1 har frågor kring universitetens och 
högskolornas kvalitetsarbete fått ökad betydelse. I en hårdnande konkurrens om stu-
denter har kvalitet blivit ett viktigt rekryteringsinstrument. Det gäller såväl inom 
enskilda utbildningar som för hela universitet. Högskolelagen stipulerar vissa över-
gripande mål som den högre utbildningen ska uppfylla och har utvecklat ett kvali-
tetsgranskningssystem som innebär att man genomför återkommande granskningar 
av kvaliteten vid samtliga utbildningar som leder till generella examina och yrkesex-
amina.  

Student 2003 är ett projekt som syftar till att ge en bild av studenterna och deras 
samlade livssituation. Såväl den studiebundna sfären som den del av livet som äger 
rum vid sidan av studierna undersöks. I projektet studeras ett stort antal utbildnings-
relevanta aspekter vid Växjö universitet, varav utbildningskvaliteten är den viktigas-
te. Den databas som nu skapas vid Växjö universitet utifrån omfattande enkätstudier 
av 4000 växjöstudenter är tänkt att bli ett kraftfullt verktyg i kvalitetsarbetet. Det 
gäller inte minst för de ämnen och utbildningsprogram som ska utvärderas av Hög-
skoleverket under 2004-2006. Det tidigare färdigställda projektet Student 2001 som 
genomfördes år 2001, ska också ses som ett kompletterande redskap i kvalitetsarbe-
tet. Projektet är en heltäckande studie av Växjöstudenters livssituation och genom-
fördes bland 1500 slumpmässigt utvalda studenter vid Växjö universitet. Jämförelser 
kommer i rapporten att göras mellan Student 2001 och Student 2003.2 

      

1.2 Syfte 
Denna avrapportering av Student 2003 syftar till att öka kunskapen om såväl stu-

denterna som utbildningskvalitén. Här redovisas nybörjarstudenterna, d v s de stu-
denter som våren 2003 går sin andra termin och de mera erfarna studenterna, d v s de 
studenter som våren 2003 går sin sjätte termin vid Växjö universitet. Sex övergripan-
de teman har utifrån syftet varit vägledande för dispositionen:  

 
- Studenternas bakgrund 
 
- Studenterna om studiestarten  
 
- Studenternas utbildningsorienteringar 
 
- Studenternas studiemönster och syn på studier, utbildning och lärosäte 
 

                                                 
1 Trow Martin 1973, Problems in the transition from elite to mass higher education. Berkely, 
CA: Carnegie commission of higher education.  Trow menar att man kan tala om ett elitsy-
stem när mellan 1-15 procent av en åldersgrupp rekryteras till högre studier, ett massystem 
när mellan 16-40 procent rekryteras och ett universalsystem när mer än 40 procent av en ål-
derskull rekryteras från till 25 års ålder. 
 
2 Se även avsnitt 1.6 för vidare diskussion. 
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- Studenterna om inflytande och jämställdhet 
 
- Studenterna om framtida yrke och karriär 
 

1.3 Disposition 
I det första temat, Studenternas bakgrund, presenteras studenternas geografiska, soci-
ala och etniska bakgrund. I tema ett redovisas hur stor andel män respektive kvinnor 
som finns bland studenterna och studenternas medelålder. Institutionstillhörighet och 
studietakt redovisas också. Temat presenteras i kapitel 2.   
 

I det andra temat, Studiestarten, ges en bild av studenters första kontakt med Växjö 
universitet. I temat redogörs för de kontakter och informationskällor som är viktiga 
för studenterna i deras val av Växjö universitet. Detta avhandlas i kapitel 3. 

 
Det tredje temat, utbildningsorientering, berör frågor kring hur studenter orienterar 

sig in i och genom utbildningen. Utbildningsorientering byggs upp av studieorienter-
ing, d v s studiernas syfte och auktoritetsorientering, som rör frågor om vem studen-
terna anser förmedlar mest trovärdiga utsagor om det som de anser centralt i deras 
utbildning, arbetslivet eller akademin. Utbildningsorientering innefattar även auktori-
tetsorientering som avses fånga akademins trovärdighet. Sammantaget ska utbild-
ningsorientering ses som ett tentativt begrepp med syfte att öka förståelsen för vilka 
studenter som finns vid Växjö universitet och i förlängningen vad Växjö universitet 
är – och inte är – för slags lärosäte. Temat diskuteras i kapitel 4.   

 
Det fjärde temat, Studenternas studiemönster och syn på studier, utbildning och lä-

rosäte, behandlas i kapitel 5-8. Temat fokuserar frågor som rör utbildning, vilket 
inbegriper studievanor, erfarenheter av kurslitteratur, examination och lärare men 
även studenternas övergripande upplevelser av såväl deras utbildning som Växjö 
universitet.  Studenters erfarenheter av den färdighetsträning som Sveriges riksdag 
satt som mål för den högre utbildningen och som finns kodifierad i Högskolelagen 
redovisas också.    

 
Tema fem, Studenterna om inflytande och jämställdhet, behandlar studenters in-

tresse för och upplevelser av inflytande över den utbildning de läser. Jämställdhets-
aspekten redovisas genom frågor om upplevd negativ särbehandling pga. kön. Tema 
fem avhandlas i kapitel 9 och 10.  

 
Studenterna om framtida yrke och karriär, är det sjätte temat och det redovisas i 

kapitel 11 och 12. Studenters tankar kring det kommande yrkeslivet står i fokus i 
dessa kapitel.                                 

 
I kapitel 13 ges en sammanfattande bild av studenterna vid de olika institutionerna  

samt ett antal problempunkter som kan fungera som diskussionsunderlag för såväl 
studenter som lärare. 

 
Mot bakgrund av de resultat som rapporten bygger på ges i det avslutande kapitel 

14 en övergripande och sammanfattande bild av Växjö universitet; vad är universite-
tet för ett slags lärosäte, och vad är det inte?  

2   
 



1.4 Metodteknisk information  
Vid Växjö universitet fanns våren 2003 cirka 11 000 aktiva studenter. Under perio-
den 15 april - 15 maj genomförde vi en omfattande enkätstudie av samtliga andrater-
minsstudenter och samtliga sjätteterminsstudenter vid Växjö universitet. 
Nybörjargruppen, d v s de som läste sin andra termin, var totalt 2 700. 1 790 studen-
ter besvarade enkäten, vilket innebär att cirka 66 procent av Växjös nybörjarstudenter 
medverkar i denna studie.  
De erfarna, eller sjätteterminsstudenterna, påbörjade en utbildning i Växjö hösten 
2000 och var fortfarande studieaktiva i Växjö vårterminen 2003. Dessa var till antalet 
1131, 736 (65%) besvarade enkäten.  

En utförlig beskrivning av projekt 2003 görs i appendix 1. Där redogörs för projek-
tets genomförande och för bortfallet.  

I alla de diagram och tabeller som redovisas i rapporten är det interna bortfallet 
mycket lågt. Det visar att de studenter som besvarat enkäten funnit den angelägen.  

IVOSA:s sjätteterminsstudenter är endast representerade av 27 individer. Det är 
därför viktigare att se till generella tendenser än till enskilda procenttal vid analyser 
av denna grupp sjätteterminsstudenters förhållningssätt och praktiker. Anledningen 
till att de finns med i rapporten trots den låga representationen är att de generella 
resultaten är viktiga för studien som helhet.   

1.5 Tabellnyckel 
För att underlätta tabelläsning redovisas här en läsanvisning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 38: Kurslitteratur 

allmänt % 

2:a 
termin 
2001 

2:a 
termin 
2003 

IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Nöjd med valet av kurslit-
teratur 44 53 60 62 60 62 53 39 41 50 

Kurslitteraturen är en 
investering inför kom-

mande yrkesliv 
-3 61 72 69 66 67 59 46 50 59 

Kurslitteraturen är ofta 
svår att förstå 44 43 56 43 34 34 45 44 54 42 

Hinner sällan läsa igenom 
all kurslitteratur 72 64 83 64 57 47 67 77 59 49 
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3 Frågan ej ställd till studenter i studien Student 2001 

Tabellens 
nummer 
och inne-
håll 

Medelvärdet 
av samtliga 
institutioners 
värden.  

Då en aktuell 
fråga också är 
ställd i studien 
Student 2001 
redovisas detta. 
Ska ses som 
en jämförelse 
med medelvär-
den i den aktu-
ella studien.  

Fråge-
ställningar 

Procentvärde för enskild 
institution. Det aktuella 
värdet betyder att 
64% av studenterna vid 
Lärarutbildningen sällan 
hinner läsa igenom kurs-
litteratur.

Institutioners enskilda värden. 
Institutionsförkortningar: IV=IVOSA, 
Lä=Lärarutbildningen, IPED=IPED, HU=HUM, 
SV=SVI, EH=EHV, MS=MSI, IP=IPS 



1.6 Jämförelser 
I rapporten kommer två typer av jämförelser att göras. Den första (A) är synkron eller 
samtidig och innebär att de båda grupperna, 2:a terminsstudenterna och 6:e termins-
studenterna, som undersöktes under vårterminen 2003 jämförs. Denna jämförelse 
görs genom hela rapporten. 
 
A) 2:a terminsstudenter (2003) 
       
 
 6:e terminsstudenter (2003) 
 

Den andra jämförelsen (B) är diakron, och innebär att de två undersökningsgrup-
perna jämförs med de 2:a terminsstudenter och de 6:e terminsstudenter som under-
söktes vårterminen 2001.4 Dessa jämförelser bakåt i tiden görs i den utsträckning 
likartade frågor finns att tillgå.  
 
B)  2:a terminsstudenter (2001) 2:a terminsstudenter (2003) 
       
 6:e terminsstudenter (2001)  6:e terminsstudenter (2003) 
 
       

1.7 Institutionerna vid Växjö universitet 
Våren 2003 finns vid Växjö universitet åtta institutioner, som tillsammans ansvarar 
för alla de kurser och program som växjöstudenterna studerar på.  

Till den humanistiska-samhällsvetenskapliga fakulteten hör institutionerna Huma-
niora (HUM) och Ekonomihögskolan (EHV), Institutionen för Samhällsvetenskap 
(SVI) samt Institutionen för pedagogik (IPED) och Institutionen för vårdvetenskap 
och socialt arbete (IVOSA).  

Till naturvetenskaplig-teknisk fakultet hör Institutionen för matematik och system-
teknik (MSI), Institutionen för biovetenskaper och processteknik (IBP) och Institu-
tionen för industriella styrsystem (IPS). 

Lärarutbildningen, som är det utan jämförelse största utbildningsprogrammet i 
Växjö våren 2003, ligger utanför institutionerna direkt organiserad under Lärarut-
bildningsnämnden. 

Antalet studenter är beroende på hur man väljer att räkna mellan drygt 12 000 och 
knappt 15 000. I redovisningen nedan har det räknesätt som ger den lägre siffran - 
och som avser antalet personer som presterat någonting under vårterminen 2003 - 
använts.  
 
Humaniora HUM 
Institutionen rymmer ett stort antal traditionellt humanistiska ämnen som historia, 
filosofi, religion, litteraturvetenskap, filmvetenskap, svenska språket samt sex olika 
främmande språk. Dessutom finns våren 2003 programmet för Internationell admi-
nistration med språk och det nya programmet för Biblioteks- och informationsveten-
skap är under planering. 

                                                 
4 Projektet Student 2001 genomfördes år 2001 som en heltäckande studie av Växjöstudenters 
livssituation. Studien genomfördes genom att frågeformulär skickades ut till 1500 slumpmäs-
sigt utvalda studenter vid Växjö universitet.  Mer information i appendix 2. 
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Trots att institutionen är den mest utpräglade ”kurs-institutionen” är andelen pro-
gramstudenter relativt hög i och med att lärarutbildningen är stor i Växjö. Institutio-
nen har 2003 ca 100 anställda och kring 1 800 studenter. 
 
Ekonomihögskolan EHV 
Ekonomihögskolan är en av de institutioner bidragit till att definiera bilden av den 
högre utbildningen i Växjö, då både den forskning som bedrivs bl a inom ämnet na-
tionalekonomi och Ekonomprogrammet är välkända även utanför närregionen. 2003 
hade institutionen fem utbildningsprogram och ett hundratal fristående kurser inom 
sex olika ämnen. Cirka 100 personer var anställda och antalet studenter var drygt 2 
600. 
 
Institutionen för Samhällsvetenskap SVI 
SVI tillhör liksom EHV, HUM, IPED och delar av MSI de gamla institutionerna i 
Växjö. Tillsamman med EHV svarar SVI för cirka 80% av det internationella stu-
dentutbyte som blivit ett av Växjö universitets viktigaste kännetecken. 

Våren 2003 fanns det vid institutionen sex utbildningsprogram och ett stort antal 
kurser inom sju olika ämnen. Cirka 100 personer var anställda och antalet studenter 
var drygt 1 700. 
 
Institutionen för pedagogik IPED 
Institutionen ger ett 30-tal fristående kurser i ämnena pedagogik, bild, idrottsveten-
skap och musik samt fyra program varav Pedagogik med inriktning mot ungdoms- 
och missbrukarvård och det nya Coaching & Sport Management är mest välkända 
även utanför närområdet. IPED ansvarar dessutom för de praktisk-pedagogiska de-
larna i lärarutbildningen. 

Under en rad av år – från tidigt 70-tal till långt in på 80-talet - hanterades universi-
tetsämnet pedagogik och lärarautbildningsämnena pedagogik/metodik av helt olika 
organisationer och personer i Växjö.  

2003 fanns ca 120 personer anställda och runt 2 200 studenter vid institutionen. 
 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete IVOSA 
I januari 1999 införlivades den dåvarande landstingskommunala Vårdhögskolan med 
sjuksköterskehem och undervisningslokaler nära Centrallasarettet.  

Institutionen har våren 2003 nya lokaler på Campus, grundutbildningsprogram för 
sjuksköterskor och för röntgensjuksköterskor och en specialistutbildning för redan 
utbildade sjuksköterskor. Dessutom startar det nya Socionomprogrammet hösten -03-  

IVOSA är en av universitetets minsta institutioner med ca 60 personer anställda 
och ca 900 studenter.   
 
Institutionen för matematik och systemteknik MSI 
MSI är med sina 11 ämnen, 1 800 studenter och drygt 120 anställda den största insti-
tutionen inom naturvetenskaplig-teknisk fakultet. Utöver de 11 olika programmen 
med inriktning mot bl a elektroteknik, datavetenskap, systemvetenskap, naturveten-
skap och teknisk fysik ges dels ett antal kurser som förbereder för kurser och pro-
gram på högskolenivå och dels traditionella ämneskurser på heltid och distans. 

Ursprungligen var utbildningen kopplad till matematik, statistik och datalogi hög-
skolans angelägenhet medan elektronik - liksom kemi, maskin- och byggteknik - 
sköttes inom ramen för gymnasieskolan.  
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Liksom i övriga riket har MSI i Växjö haft svårt att rekrytera tillräckligt antal stu-
denter till många av sina program och kurser. En rätt stor andel av MSI-studenterna 
är lärarstudenter eller lärare i vidareutbilding.    
 
Institutionen för biovetenskaper och processteknik IBP 
IBP är en liten och med växjömått mätt relativt nytillkommen institution. Våren 2003 
flyttades stora delar av IBPs verksamhet till Högskolan i Kalmar och kvar i Växjö 
blev Kemiingenjörsutbildningen, ett antal kurser riktade mot lärarutbildningen samt 
den ettåriga utbildningen i Glasdesign. I januari 2004 slogs återstoden av IBP sam-
man med IPS och bildar nu den nya institutionen för Design och teknik, DOT.  

Under den period som datainsamlingen till denna undersökning pågick rådde stor 
uppbrotts- och förändringsstämning vid IBP, vilket gjorde att mycket få studenter 
kom att besvara enkäten.  
 
Institutionen för industriella styrsystem IPS 
Även IPS tillhör de nyare institutionerna vid Växjö universitet. Inom institutionen 
samsas våren 2003 traditionella högskoleingenjörsutbildningar inom områdena skog 
och trä, byggnation och maskin med mer otraditionella utbildningar som Designut-
bildningen, Systemekonomiutbildningen, Human Resourses och den stora distans-
kursen Familjeskogsbruk, som rekryterar studenter som i genomsnitt är över 50 år. 

Institutionen skiljer ut sig genom att den i större utsträckning än andra institutioner 
har lärare som delar sin tid mellan universitetet och industrin. Den är mer påtagligt 
externt finansierad och därmed mindre beroende av den tilldelning som studenter i 
grundutbildningen utgör, istället utgör forskningsprojekt en för Växjö relativt stor 
andel av den totala verksamheten. IPS och IBP hade 2003 tillsammans ca 1 400 stu-
denter.  
  
Lärarutbildningen 
Lärarutbildningen har mycket gamla anor och Lärarseminariet i Växjö fanns långt 
innan universitetsfilialen kom till staden i slutet på 60-talet. Först i mitten på 70-talet 
inlemmades dåvarande Lärarhögskolan organisatoriskt med den nya Högskolan i 
Växjö, men trots detta förblev lärarutbildningen i praktiken avskiljd, inte minst efter-
som den behöll sina lokaler inne i centrum lång tid efter det att resten av verksamhe-
ten flyttade till Campus.  

 Våren 2001 startade den nya lärarutbildningen på Teleborg, som innebär en för-
dubbling av antalet utbildningsplatser från ca 200 per år till 400. Dessutom innebär 
det att samtliga lärarstuderande, oavsett vilket stadium det är tänkt att de ska arbeta 
med i framtiden, får gemensamma grundkurser samt att samtliga kurser blir tvärve-
tenskapliga och specialutformade för att passa lärarprofessionen. 

 Våren 2003 fanns således studenter vid såväl de gamla som den nya lärarutbild-
ningen på plats vid Växjö universitet    
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2. Studenterna i undersökningen 

2.1 Bakgrund 
Rapporten inleds med en beskrivning av de studenter som deltagit i undersökningen 
Student 2003. Presentationen koncentreras till studenternas familjebakgrund, studie- 
och arbetslivserfarenhet och aktuella studierelaterade val. 

2.1.1 Ålder, kön och familjeförhållanden  
Nybörjarstudenter5 vid Växjö universitet är i genomsnitt 29 år, och medelåldern har 
ökat med två år sedan 2001. Kvinnorna utgör 65%6 och andelen har inte förändrats 
nämnvärt. Den högre medelåldern bland nybörjarstudenterna år 2003 är troligen en 
förklaring till att en större andel studenter har barn och lever tillsammans med en 
partner. 
   

Tabell 1: 
Bakgrund 

2:a termin 
2001 

2:a termin 
2003 

6:e termin 
2001 

6:e termin 
2003 

Medelålder m 27 29 27 28 
Andel kvinnor% 67 65 59 65 

Barn% 23 18 16 20 
Partner% 48 52 51 53 

 
Vilka är sjätteterminsstudenterna, d v s de som rekryterades till Växjö universitet 

hösten 2000 och som finns kvar vårterminen 2003?7 Att notera är att medelåldern 
bland de sjätteterminsstudenter som finns kvar vid den utbildning de påbörjade hös-
ten 2000 är lägre än nybörjarstudenternas. Medelåldern bland de erfarna studenterna 
är 28 år. Denna skillnad kan bero på ett antal faktorer och den innebär inte nödvän-
digtvis att sjätteterminsstudenterna var yngre när de påbörjade studierna på den nu 
aktuella utbildningen. Det kan exempelvis ha att göra med utbildningsutbudet, d v s 
äldre studenter läser kortare utbildningar och finns därför inte i lika hög grad kvar i 
systemet den sjätte terminen. Vidare kan avhoppsfrekvensen i vissa grupper vara 
högre än i andra. Det krävs alltså viss försiktighet vid jämförelser av medelåldern 
mellan andraterminsstudenter och sjätteterminsstudenter. 

2.1.2 Studiebakgrund och arbetslivserfarenhet 
Majoriteten av såväl nybörjare som erfarna har skaffat sin högskolebehörighet genom 
studier på ett treårigt studieförberedande gymnasieprogram medan endast en mindre 

                                                 
5Institutioners n=tal för 2:a terminsstudenter; HUM=130, SVI=274, EHV=308, IPED=185, 
Lärarutbildning=373, IVOSA=101, MSI=119, IBP=18, IPS=83. Två studentgrupper finns inte 
representerade i studien. IBP representeras av endast 18 studenter vilket gör det svårt att med 
statistisk säkerhet uttala sig om denna grupp. De finns därför inte redovisade i rapporten. Den 
andra grupp studenter som har lyfts ur den studie är studenter som studerar på distanskursen 
Hållbart familjejordbruk vid IPS. Kursen ges via Internet och syftar till att lära studenterna att 
förvalta en skogsfastighet. Anledningen till att gruppen inte redovisas i denna rapport är att 
studenterna kraftigt avviker som grupp och på utbildningens utformning. Exempelvis har 
studenterna en hög medelålder – 46 år – vilket innebär att andraterminsstudenternas medelål-
der höjs med två år enbart pga av denna studentgrupp. Studentgruppen kommer därför att vid 
ett senare tillfälle särredovisas.    
6I rapporten redovisas hela procenttal. Konsekvensen är att sammanlagda procenttal vid vissa 
redovisade tabeller understiger eller överstiger 100%.   
7Institutioners n=tal för 6:e terminsstudenter; HUM=50, SVI=102, EHV=172, IPED=44, 
Lärarutbildning=181, IVOSA=27, MSI=86, IPS=60.  
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andel har läst på ett yrkesinriktat program. Att ”kompletteringsläsa” på Komvux är 
också ett relativt vanligt sätt att skaffa sig behörighet.  

 
Tabell 2: Studie-

bakgrund/arbetslivs-
erfarenhet % 

 2:a termin 
2001 

2:a termin 
2003 

6:e termin 
2001 

6:e termin 
2003 

3:årigt studie-
förberedande 

program 
- 61 - 64 

3:årigt yrkes- 
Inriktat prgr/linje - 14 - 13 

2:årigt progr/linje - 16 - 14 

Högskolebehörighet 

Komplettering/ 
Komvux - 18 - 20 

Andel högskole- 
nybörjare8 

 
60 57 76 73 

Förvärvsarbete innan 
studier 

 73 73 54 62 

Arbetat antal år m  7 9 5 7 
 
En majoritet av studenterna i studien är högskolenybörjare, de har innan studiestar-

ten hösten 2000 eller 2002 inte tidigare studerat på högskolenivå. Andelen högskole-
nybörjare är mycket högre bland de studenter som finns kvar på sin sjätte termin. 
Men omkring 30-40% av studenterna var inte nybörjare i meningen att de saknade 
erfarenhet av högskolestudier när de påbörjade den utbildning de nu läser. Det bety-
der att bakgrund, erfarenheter och därmed attityder och förhållningssätt i flera fall 
skiljer sig mellan ”äkta” nybörjare och ”oäkta” nybörjare med tidigare erfarenhet av 
högskolestudier. Medelåldern är betydligt högre bland de oäkta nybörjarna, och en 
större andel lever ett traditionellt familjeliv. Denna grupp studerar i större utsträck-
ning på fristående kurser, på halvfart och distans och finns därmed främst vid institu-
tioner med ett sådant utbildningsutbud. För vidare diskussion av vad dessa skillnader 
mellan äkta och oäkta nybörjare innebär, se appendix 2.   

En majoritet av studenterna har förvärvsarbetat innan påbörjade studier, speciellt 
vanligt är det bland nybörjarstudenterna. 
 

2.1.3 Högskolebakgrund  
De studenter som tidigare bedrivit studier vid andra lärosäten rekryteras främst från 

högskolor, och i 3 av 10 fall från högskolor i de omgivande länen9. 4 av 10 studenter 
har studerat vid universitet/fackhögskolor innan de påbörjade den aktuella utbild-
ningen, och få har erfarenhet av studier vid utländskt universitet. Bland de studenter 
som tidigare studerat på högskolenivå så är skillnaden att de erfarna studerat i närom-
rådet i högre utsträckning än nybörjarna. Cirka häften av andraterminsstudenterna är 
vad man kan kalla akademiskt ”närområdesrekryterade”, d v s de kommer från Växjö 
universitet, Lunds universitet eller högskolor i södra regionen, medan 6 av 10 erfarna 
studenter har denna geografiska lärosätesbakgrund.  

En större andel nybörjarstudenter är dessutom rekryterade från etablerade universi-
tet/fackhögskolor jämfört med de erfarna studenterna. En majoritet i båda grupperna 
har tidigare studerat på fristående kurser, andelen bland sjätteterminsstudenterna är 
dock mycket större.   

 

                                                 
8 Högskolenybörjare är studenter som vid studiestarten tidigare inte studerat på högskolenivå. 
9 Högskolor i den södra regionen: Kalmar högskola, Högskolan i Jönköping, Kristianstads 
högskola, Karlskrona/Ronneby högskola, Högskolan i Halmstad, Malmö högskola. 
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Tabell 3: Högskole-

bakgrund hos dem som 
tidigare bedrivit studier 

% 

 
2:a termin 

2003 
6:e termin 

2003 

Växjö  
universitet10 9 11 

Högskolor i södra 
regionen 29 38 

Lunds universitet 9 11 
Övriga Högskolor 17 10 
Övriga universitet 
och fackhögskolor 30 21 

Har tidigare bedrivit 
studier vid… 

Utländskt univer-
sitet 6 9 

Program 44 26 Program/kurs Kurs 56 74 

2.1.4 Yrkesområden 
En majoritet av studenterna har alltså erfarenhet av förvärvsarbete. Utifrån Standard 
för svensk yrkesklassificering11 (SSYK) kan vi få en bild av vilka yrkesområden de 
arbetslivserfarna studenterna tidigare arbetat inom.12  

Cirka en tredjedel av de arbetslivserfarna nybörjarstudenterna har arbetat inom 
ledningsarbeten eller yrken som kräver högskolekompetens. Av dessa har 14% haft 
arbeten som kräver teoretisk specialistkompentens13 och 2 av 10 har haft arbeten som 
kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper.14  

 
Tabell 4: tidigare yrkes-
områden för studenter 

med arbetslivserfarenhet 
% 

 
2:a termin 

2003 
6:e termin 

2003 

Ledningsarbete/ arbete 
som kräver teoretisk 

specialistkomp/ 
Arbete som kräver korta-

re högs.utb. 

34 21 Ledningsarbeten och 
arbete som normalt 
kräver högskoleut-

bildning Kontors-, service-, om-
sorg och försäljning 41 49 

Arbete som normalt 
kräver gymnasieutb. 

Arbete inom byggverks/ 
tillverkning, process- och 

maskinoperatör etc 
12 17 

Arbete utan krav på 
särskild utbildning/ 

övrigt 

 
13 14 

                                                 
10Totalt 3% (55 individer) av andraterminsstudenterna och 3% (19 individer) av sjättetermins-
studenterna har tidigare studerat på en utbildning i Växjö. Majoriteten av de tidigare växjö-
studenterna har studerat vid Högskolan i Växjö under 1980- och början på 1990-talet.   
11 SSYK är ett system för klassificering av individers yrke eller arbete. Den bygger på den 
internationella yrkesstandarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudbegrepp, typ av arbete 
som utförs och de kvalifikationer som krävs. Med kvalifikationer menas de kunskaper och 
färdigheter som erfordras för att utföra de uppgifter som hör till ett givet arbete. Det innebär 
att det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fordrar som har betydelse, inte de kvalifikatio-
ner som den arbetstagare besitter som utför arbetet.  
12Antal studenter med tidigare yrkeserfarenhet, 2:a terminsstudenter n=1050. 6:e terminstu-
denter n=421. 
13 Yrken där det normalt krävs en längre högskoleutbildning eller motsvarande. 13 Se tabell 4a (2:a 
termin) och 4b (6:e termin) i appendix 4 för kompletterande tabell om tidigare yrkesområden.  
14 Yrken för vilka det normalt krävs gymnasieskola med påbyggnad eller kortare högskoleutbildning. 
Se tabell 4a (2:a termin) och 4b (6:e termin) i appendix 4 för kompletterande tabell om tidigare yrkes-
områden. 
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Kön är en viktig faktor. 18% av de manliga nybörjarstudenterna och 12% av de 
kvinnliga har erfarenhet av yrken som kräver teoretisk specialistkompetens.15 Bland 
såväl män som kvinnor innebär det främst läraryrken på olika nivåer.  

23% av de kvinnliga nybörjarstudenterna och 12% av de manliga har arbetat inom 
yrken som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande.16 Kvinnliga studen-
ter har främst haft yrken som förskollärare, fritidspedagoger, sjuksköterskor eller 
liknande, medan männen i högre grad arbetat i teknikyrken av olika slag.  

Drygt hälften av nybörjarstudenterna har arbetat inom yrken som kräver högst 
gymnasieutbildning. Drygt 1 av 10 kvinnliga och manliga studenter har arbetat med 
kontors- och servicearbete17, männen oftare som bokförings- eller redovisningsassi-
stenter, kvinnorna oftare inom serviceyrken som kontorssekreterare etc.18  

En tredjedel av de kvinnliga andraterminsstudenterna och 2 av 10 av de manliga 
har erfarenhet av service-, omsorgs- och försäljningsarbeten,19 kvinnorna i större 
utsträckning av service och omsorgsarbeten medan männen främst arbetat som för-
säljare av varor i detalj- och grossisthandel.  

Främst manliga studenter har erfarenhet av yrken inom hantverksarbeten och av 
process- och maskinoperatörsarbeten som också brukar benämnas som facklärda/icke 
facklärda arbetaryrken inom varuproduktion eller industrin20 och som normalt kräver 
högst gymnasiekompetens.  

En annan viktig faktor är ålder. Studenter mellan 19-24 år har i allmänhet arbetat 
inom yrkesområden där det inte krävs högskolekompetens medan cirka hälften av 
studenterna över 30 år har haft arbete som normalt kräver högskoleutbildning eller 
motsvarande kompetens.21 Det gäller såväl manliga som kvinnliga studenter. En 
mindre andel sjätteterminsstudenter än nybörjare har innan studierna arbetat inom 
yrken som normalt kräver högskoleutbildning.  

Det är främst yngre studenter som påbörjar programutbildningar som spänner över 
minst sex terminer. Äldre studenter studerar oftare på kortare utbildningar. Andelen 
äldre studenter är därför mindre termin sex.  

Den traditionella könsfördelningen mellan olika yrkesområdena är dock lika tydlig 
bland de erfarna studenterna som bland nybörjarna, då kvinnor i mycket större ut-
sträckning arbetat inom vård, omsorg och utbildning medan de manliga studenterna i 
större utsträckning arbetat inom teknik, försäljning. Dessutom har männen, om de 
arbetat inom exempelvis utbildning, haft en högre position än kvinnorna. 

2.1.5 Geografisk bakgrund och nuvarande boende 
Universitetets geografiska rekryteringsbas är de län som omger Kronobergs län.22 
Universitetet rekryterar totalt sett en relativt liten andel studenter från Växjö kommun 

                                                 
15 Se tabell 4a (2:a termin) och 4b (6:e termin) i appendix 4 för kompletterande tabell om tidigare yr-
kesområden utifrån kön. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Yrken som normalt kräver gymnasiekompetens. 
19 Yrken som normalt kräver gymnasiekompetens. För redogörande värden för manliga och 
kvinnliga studenters erfarenhet av service-, omsorgs- och vårdyrken, se tabell 4a (2:a termin) 
och 4b (6:e termin) appendix 4 för kompletterande tabell om studenters tidigare yrkesområ-
den. 
20 Facklärda/icke facklärda arbetaryrken brukar normalt klassificeras som arbetarklassyrken 
inom produktion enligt Socioekonomisk indelning (SCB). 
21 Se tabell 4c (2:a termin) och (6:e termin) i appendix 4 för kompletterande tabell om studen-
ters tidigare yrkesområden utifrån ålder.  
22 De omgivande länen är; Kalmar län, Jönköpings län, Blekinge län, Hallands län och Skåne 
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och från länets övriga orter men totalt sett är ändå universitetet ett närområdesrekry-
terande lärosäte. Rekryteringen från Växjö och Kronoberg tenderar är relativt stabil  
även om den minskar något bland nybörjarstudenterna jämfört med år 2001. Bland 
sjätteterminsstudenterna finns en något högre andel regionalt rekryterade än bland 
nybörjarstudenterna, och det har här skett relativt små förändringar sedan 2001.  
 

Tabell 5: Geografisk 
bakgrund/nuvarande 

boende% 
 2:a termin 

2001 
2:a termin 

2003 
6:e termin 

2001 
6:e termin 

2003 

Växjö 10 9 9 13 
Övriga Kronoberg 14 13 16 16 

Omgivande län 46 41 47 41 
Övriga Sverige 3023 31 2824 26 

Uppväxtort 

utomlands - 6 - 4 
Campus 17 28 48 38 

Övriga Växjö stad 41 25 31 32 
Annan ort i Växjö 

kommun 5 4 3 4 

Annan ort i Kro-
nobergs län 9 12 10 10 

Nuvarande boende 

Annan ort i landet 27 32 9 17 
 

Även om en majoritet inte kommer från Växjö så flyttar en stor andel av studenter-
na till kommunen under studietiden. En majoritet av studenterna bor under studieti-
den i Växjö kommun, en relativt stor andel söker sig till Campus. Det handlar i dessa 
fall främst om unga studenter, helfartsstudenter och om studenter som kommer från 
orter utanför länet.25 Äldre studenter med ett redan etablerat boende bor oftare kvar 
utanför Växjö kommun. Bland nybörjarstudenterna minskar boendet i Växjö. En 
trolig förklaring till minskningen är att andelen halvfartsstudenter totalt sett är större 
bland nybörjarstudenter år 2003 jämfört med år 2001 (se tabell 7).  

7 av 10 sjätteterminsstudenter bor i Växjö vilket är en större andel än bland nybör-
jarstudenterna. En troligen förklaring är att nästan 9 av 10 i denna grupp studerar på 
helfart (se tabell 7).  

2.1.6  Social, akademisk och etnisk bakgrund 
Växjö universitets dominerande sociala grupp är studenter från den lägre medelklas-
sen.26 Det innebär att det finns en stor grupp studenter – både bland andra- och sjätte-
terminsstudenter – vars föräldrar är eller har varit tjänstemän på lägre nivå eller 
mellannivå, inte sällan utan erfarenhet av högskolestudier. Studenter med arbetar-
klassbakgrund utgör tillsammans med de lägre medelklasstudenterna Växjö universi-
tets sociala bas. Vi kan tala om en ”folklig” studentgrupp utifrån social och 
akademisk bakgrund.  

2 av 10 studenter har övre medelklassbakgrund, med föräldrar som är eller varit 
tjänstemän på mellannivå eller hög nivå med akademisk bakgrund. Vi kan här tala 
om en ”tjänstemannagrupp” av studenter utifrån föräldrarnas sociala position och 
akademiska bakgrund.  

                                                                                                                               
län. 
23 Övriga Sverige/utomlands är sammanslagna i studien Student 2001. 
24 Övriga sverige/utomlands är sammanslagna i studien Student 2001. 
25 Se tabell 5a, 5b respektive 5c i appendix 4 (2:a termin) för kompletterande tabeller om 
nuvarande boende. 
26 Social bakgrund grundar sig på högsta yrkesposition i föräldrars hushåll. SCB:s Socioeko-
nomiska indelning (1982:4) ligger till grund för den sociala klassindelningen.   
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Den tredje gruppen är de studenter som har företagar-/lantbrukarbakgrund. Tre 
fjärdedelar i gruppen studenter med företagar-/lantbrukarbakgrund har föräldrar som 
saknar akademisk erfarenhet.   

 
Tabell 6: Social-,  

Akademisk och svensk/ 
Utländsk bakgrund % 

 2:a 
termin 
2001 

2:a ter-
min 
2003 

6:e 
termin 
2001 

6:e 
termin 
2003 

Arbetarklass 23 26 26 29 
Lägre medelklass 42 39 38 38 
Övre medelklass 23 21 22 21 

Social bakgrund 

Företagare/lantbrukare 12 14 14 12 
Akademisk bakgrund  40 38 33 37 

Svensk bakgrund  88 86 89 90 

 
Trots medelklassdominansen har alltså en majoritet av såväl nybörjare som erfarna 

studenter föräldrar utan akademisk erfarenhet. Universitetet domineras således av 
akademiska ”förstagenerationsstudenter”. Den ”folkliga” gruppens dominans är 
dessutom något större bland de erfarna, d v s det finns här en större andel studenter 
med arbetarbakgrund och studenter med föräldrar utan akademisk bakgrund än bland 
nybörjarna.  

Ungefär 9 av 10 av nybörjarstudenterna har svensk bakgrund och små förändringar 
har skett sedan 2001.27  

En tendens som går att utläsa ur statistik från SCB och HSV är att Växjö universi-
tet under den senaste tioårsperioden rekryterar en allt högre andel studenter med 
”folklig” bakgrund.28 Det visar även våra studier. Växjö universitets sociala rekryte-
ringsbas förankras alltså allt tydligare i de lägre sociala klasserna och bland akade-
miska förstagenerationsstudenter.29 För riket totalt har det dock inte skett några större 
förändringar under samma period. 

Andelen studenter som har sitt ursprung utanför Sverige är däremot något lägre i 
Växjö än i övriga landet. 

2.1.7 Studieform 
Växjö universitet och dess utbildningar är ett förstahandsalternativ för dess nybörjar-
studenter. 9 av 10 nybörjarstudenter uppger att de studerar på sitt förstahandsalterna-
tiv. Även om det är en mindre andel sjätteterminsstudenter än nybörjare som studerar 
på sitt förstahandsval så har det för gruppen som helhet skett en ökning sedan 2001.  

Universitetet är ett utpräglat programuniversitet, där majoriteten läser på helfart. 3 
av 10 nybörjarstudenter läser på distans, vilket bl a innebär att de inte tillbringar spe-
ciellt mycket tid vid universitetet.    

Andelen som studerar på helfart30 och på program är större bland de studenter som 
finns kvar den sjätte terminen, vilket troligen är ett resultat av att fristående kurser 
spänner över en kortare tidsperiod än sex terminer och studenter som studerar på 
dessa kurser har då slutfört studierna. Andelen distansstudenter är också mindre 
bland de erfarna studenterna.  

                                                 
27 Med svensk bakgrund avses personer födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder. 
Med utländsk bakgrund avses personer som själva är utrikes födda i Sverige, men med två 
utrikes födda föräldrar. Hämtat från Statistiska meddelanden UF 19 SM 0001 ”Högskolestu-
derande med utländsk bakgrund: höstterminerna 1998 och 1999”.  
28 Se exempelvis UF 20 SM 0202 (SCB) och Högskoleverkets årsrapporter. 
29 Se även diskussion om studenters sociala bakgrund i kapitel 14. 
30 Helfart innebär studenter som studerar helfart + studenter som studerar mer än helfart.  
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Totalt 65% av andraterminsstudenterna är studenter som läser helfart men inte di-
stans. Det är studenter som regelbundet deltar i studieaktiviteter på universitetet.  
Totalt 27% av nybörjarna studerar på halvfart och distans. Det är alltså studenter som  
till stor del bedriver studier utanför universitetet.31 Det är vid Växjö universitet en 
majoritet av ”kärnstudenter” som bedriver sina studier i och vid universitet men ock-
så en relativt stor grupp ”perifera” studenter som sällan syns i den dagliga verksam-
heten i Växjö. Gruppen av ”kärnstudenter” är större bland sjätteterminsstudenterna 
medan andelen ”perifera” studenter är lägre.32  

Ålder är en viktig faktor för att förstå skillnader mellan andelen ”kärnstudenter” 
och ”perifera” studenter. Exempelvis tillhör 9 av 10 nybörjarstudenter mellan 19-24 
år gruppen ”kärnstudenter” medan 3 av 10 studenter över 30 år tillhör denna grupp.33 
Det är således en markant skillnad mellan de olika åldersgrupperna. Skillnaderna 
mellan olika åldersgrupper bland sjätteterminsstudenter är något mindre.34  

Skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter finns men är jämförelsevis 
mycket mindre. Totalt sett är andelen manliga studenterna som tillhör gruppen ”kärn-
studenter” något större jämfört med de kvinnliga studenterna. Det gäller såväl nybör-
jare och erfarna.35       

 
Tabell 7:  

Utbildningsval % 

2:a 
termin 
2001 

2:a ter-
min 
2003 

6:e 
termin 
2001 

6:e 
termin 
2003 

Val i första hand 73 91 64 77 
Program student 67 66 80 83 

Andel helfart 85 70 83 88 

Distans - 30 - 17 
Total andel helfart, ej 

distans - 65 - 81 

Total andel halvfart 
och distans - 27 - 8 

 

2.1.8  Studiemedel och arbete 
7 av 10 nybörjarstudenter har studiemedel, 55% med lån och 15% utan lån. En betyd-
ligt större andel sjätteterminsstudenter har studiemedel med lån. Men studenter i båda 
grupperna finansierar studierna även på andra sätt. Alternativa studiefinansieringssätt 
är att använda sparade medel, eller få ekonomiskt stöd från föräldrar eller eventuell 
partner. Omkring hälften av halvfartsstudenterna bland andraterminsstudenter och 
sjätteterminsstudenter förvärvsarbetar.36  
 
 
 

                                                 
31 Resterande 8% är studenter som antingen läser helfart och distans eller halvfart utan att vara 
distansstudenter. 
32 Resterande 11% är studenter som antingen läser helfart och distans eller halvfart utan att 
vara distansstudenter.  
33 Se tabell 7a (2:a termin) i appendix 4 för kompletterande tabell om ålder och hel- och halv-
fart/distans (kärn- och perifera grupper).   
34 Se tabell 7b (6:e termin) i appendix 4 för kompletterande tabell om ålder och hel- och halv-
fart/distans (kärn- och perifera grupper). 
35 Se tabell 7c (2:a termin) och 7d (6:e termin) i appendix 4 för kompletterande tabell om kön 
och hel- och halvfart/distans (kärn- och perifera grupper). 
36 Se tabell 8a (2:a termin) och 8b (6:e termin) i appendix 4 för kompletterande tabell om 
studiefart och andelen förvärvsarbetande. 
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Tabell 8: Vanligaste 
formerna för studiefi-

nansiering % 

 2:a termin 
2001 

2:a termin 
2003 

6:e termin 
2001 

6:e termin 
2003 

Studiemedel+lån 69 55 84 74 
Endast studieme-

del 12 16 7 15 

Förvärvsarbete 36 35 23 35 
Ekon. bidrag från 

familj/ partner 15 22 14 30 

Studiefinansiering 
totalt 

Sparade medel 16 19 15 23 
Förvärvsarbete 27 24 20 31 

Ekon. bidrag från 
föräldrar 11 14 1037 15 

Ekon. bidrag från 
partner - 8 - 12 

Övrig studie-
finansiering helfarts-
studenter med stu-

dielån 
Sparade medel 10 20 1138 20 

 
Genomsnittsarbetstiden för de förvärvsarbetande nybörjarstudenterna är 23 timmar 

per vecka (18 tim/vecka bland nybörjarstudenter 2001). Andelen studenter som an-
vänder studiemedel har minskat bland såväl andra- som sjätteterminsstudenter. Det 
kan finnas flera orsaker. En trolig förklaring är att det bland studenterna år 2001 
fanns en större andel helfartsstudenter. Helfartstudier minskar möjligheten för många 
studenter att samtidigt förvärvsarbeta.  

”Lånande” helfartsstudenter delfinansierar dessutom studierna med sparade medel, 
eller genom ekonomiskt stöd av föräldrar eller partner. Mellan 24-31% förvärvsarbe-
tar, och den genomsnittliga arbetstiden är ca 10 timmar i veckan. Dessa ”alternativa” 
försörjningssätt har ökat över tid i båda undersökningsgrupperna. 

 

2.2 Sammanfattning 
- Studenterna som rekryteras till Växjö universitet blir allt äldre. Många studenter har 
en annan bakgrund och andra erfarenheter än tidigare studentgrupper som rekryterats 
till Växjö. En stor grupp kommer inte direkt från gymnasiet, utan har varit ute i för-
värvslivet ett antal år innan studiestarten. Det innebär samtidigt att en relativt stor 
andel studenter har ett etablerat socialt liv med familj vid studiestarten.  
 
- Trots den höjda medelåldern är det viktigt att hålla i minnet att studenterna inte är 
någon homogen grupp. Studentkollektivet består av ett antal olika grupper med olika 
karakteristika. Det finns bland annat en stor grupp yngre studenter som bosätter sig i 
centrala Växjö och på campusområdet.  
 
- Studenter rekryteras såväl från lärosäten belägna i de omgivande länen, som från 
lärosäten i övriga Sverige. 4 av 10 nybörjarstudenter och 3 av 10 erfarna studenter 
har tidigare studerat på högskolor och majoriteten av dessa är tidigare programstu-
denter. Bland sjätteterminsstudenterna finns en större andel som är akademiskt när-
områdesrekryterade. Däremot är de som tidigare studerat vid universitet en något 
mindre andel i den gruppen. 
 

                                                 
37 Frågan innefattar både bidrag från föräldrar och eventuell partner. Den är i studien Student 
2001 inte uppdelad i två delar vilket den är i studien Student 2003.  
38 Frågan innefattar både bidrag från föräldrar och eventuell partner. Den är i studien Student 
2001 inte uppdelad i två delar vilket den är i studien Student 2003. 
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- En tredjedel av studenterna med arbetslivserfarenhet har varit verksamma inom 
yrkesområden som kräver högskolekompetens, resterande har arbetat inom yrken 
som högst kräver gymnasiekompetens. Det utmärkande är hur starkt könsuppdelad 
studenternas yrkeserfarenheter synes vara. Kvinnliga studenter har ofta erfarenheter 
av arbeten inom sk kvinnligt kodade yrkesområden som serviceyrken inom kontor, 
vård, omsorg medan de manliga studenterna ofta har erfarenhet av manligt kodade 
yrken inom produktion, som tekniker, maskinoperatörer, reparatörer etc. En annan 
iakttagelse är att, i de fall manliga och kvinnliga studenter har erfarenhet av samma 
yrkesområden – som är fallet bland de som arbetat som lärare – så har de manliga 
studenterna i allmänhet haft högre positioner.    
 
- Växjös sociala rekryteringsbas är lägre medelklass. Tillsammans med studenter från 
arbetarhem dominerar studenter med föräldrar som är eller varit lägre tjänstemän 
eller tjänstemän på mellannivå. Det innebär att majoriteten inte har någon i sin när-
maste omgivning med erfarenhet av akademiska studier när de påbörjar sina studier. 
De är m a o ”akademiska förstagenerationsstudenter”. Dessa de ”icke-traditionella” 
studenternas andel av den samlade studentpopulation ökar dessutom i Växjö. 
 
- Växjö universitets geografiska rekryteringsbas har blivit något mindre lokal. Uni-
versitetet ”tappar” något i rekryteringsförmåga i närområdet, men lyckas istället dra 
till sig till sig studenter som har sitt ursprung utanför närområdet.  
 
- Utbudet av utbildningar påverkar sannolikt vilka studenter som finns vid universite-
tets kurser och program. Ökade möjligheter att kunna studera på halvfart underlättar 
troligen för vissa grupper av studenter att studera, eftersom de kan göra det utan att 
flytta. Äldre studenter med barn och ett etablerat socialt liv får på så sätt större möj-
ligheter.  
 
- I Växjö har andelen halvfartsstudenter ökat samtidigt som medelålder och geogra-
fisk rekrytering förändrats. Universitetet har genom sitt utbud gjort det möjligt för 
fler grupper att studera och därmed samtidigt konkret påverkat hur studentpopulatio-
nen kommit att se ut. Universitetet och studenterna väljer varandra. 
 
- Sett till studenternas studieform har universitetet två dominerande grupper, de som 
läser helfart men inte distans. Det är Växjös ”kärnstudenter” som regelbundet befin-
ner sig i den akademiska miljön. Den andra stora gruppen (27% av andraterminsstu-
denterna) är studenter som läser på halvfart och distans, d v s universitetets ”perifera” 
grupp som sällan befinner sig i den akademiska miljön. Ålder är den mes centrala 
faktorn för att förstå vilka som tillhör gruppen ”kärnstudenter” och de ”perifera”. 
Exempelvis tillhör 9 av 10 nybörjarstudenter mellan 19-24 år gruppen ”kärnstuden-
ter” medan 6 av 10 nybörjare över 30 år tillhör gruppen ”perifera”.          
 
- En utbildning i Växjö är ett förstahandsval, vilket är speciellt tydligt bland nybör-
jarstudenterna. Att äldre studenter boende i Kronoberg väljer Växjö universitet är 
ofta ett resultat av att dessa studenter inte har möjlighet att flytta och därför inte har 
så stora valmöjligheter. Men att välja en utbildning i Växjö som förstahandsalternativ 
gäller även i hög grad studenter utanför närregionen, inte minst de yngre studenterna.  
 
- Studielånet räcker inte att försörja sig på. Knappt hälften av nybörjarna och en fjär-
dedel av de erfarna finansierar sina studier på annat sätt än genom studiemedel, vilket 
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i första hand gäller studenter som läser på halvfart. Men det är heller inte ovanligt att 
helfartsstudenter som tar lån även förvärvsarbetar och/eller använder sparade medel 
och/eller får ekonomiskt stöd från sina närmaste för att kunna försörja sig.  
 
De skillnader som finns mellan de två studentgrupperna kan tolkas på en rad olika 
sätt. För det första är det möjligt att det skett en allmän förändring i rekryteringen av 
studenter. Exempelvis kan skillnader i medelålder mellan grupperna vara ett resultat 
av förändringar i kursutbud eller distributionsformer. En andra möjlig förklaring är 
att det bland sjätteterminsstudenterna skett avhopp eller byte av utbildning. Även det 
skulle kunna förklara skillnader i exempelvis medelålder. En tredje förklaring är att 
vissa förhållanden förändras på individnivå under studiegången. Boende och civil-
stånd är exempel på sådana individrelaterade förändringar. 
Det är en grovt skisserad bild av växjöstudenten som redovisats och den döljer ett 
antal viktiga variationer. En del av dessa variationer redovisas nu genom en samman-
fattning av nybörjare och erfarna studenter vid de olika institutionerna. 
 

2.3 Studenters bakgrund och förutsättningar vid enskilda 
institutioner – en sammanfattning    
Studenters bakgrund och förutsättningar vid de enskilda institutionerna redovisas inte 
i den löpande texten. Det innebär att institutionsspecifika bakgrundsfrågor som gäller 
andra- och sjätteterminsstudenter redovisas i appendix 3.  

Här följer en sammanfattning av några av de viktigaste resultaten som rör de insti-
tutionsspecifika bakgrundsfrågorna bland andra- och sjätteterminsstudenterna. En 
jämförelse mellan nybörjarstudenter och de mer erfarna studenterna vid de enskilda 
institutionerna visar att: 
 
- Bland andraterminsstudenterna finns institutioner som kraftigt domineras av å ena 
sidan manliga studenter (MSI, IPS) och å andra sidan kvinnliga studenter (IVOSA, 
Lärarutbildningen). Den könsmässiga dominansen vid dessa institutioner är ännu 
större bland gruppen sjätteterminsstudenter.   
 
- De ”folkliga” institutionerna IVOSA, IPED, Lärarutbildningen och MSI är mer 
folkligt homogena för sjätteterminsstudenterna än för nybörjarstudenterna. Andelen 
studenter med ”icke-traditionell” bakgrund är totalt sett större bland de erfarna. En 
möjlig förklaring är att medelklasstudenter avslutar sina utbildningar tidigare vid 
Växjö universitet än studenter med icke-traditionell bakgrund. En annan förklaring är 
att andelen icke-traditionella studenter bland de erfarna var högre vid inträdet till 
studier vid Växjö universitet.  
 
- Studenter vid IVOSA, IPED och Lärarutbildningen har ofta erfarenhet av de yrkes-
områden som deras nuvarande utbildning är inriktade mot, som serviceinriktade yr-
ken inom vård/omsorg och utbildning. En stor andel studenter vid övriga institutioner 
har arbetat inom liknande yrkesområden. Det innebär att de i liten eller ingen ut-
sträckning alls har erfarenhet av de yrkesområden som deras utbildningar är inriktade 
mot.  
 
- Vid samtliga institutioner  är den geografiska sammansättningen mer lokal/regional 
bland sjätteterminsstudenterna än bland nybörjarstudenterna. Vid en jämförelse med 
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tidigare genomförda studier (Student 2001) så har den geografiska rekryteringsbasen 
förskjutits något från Kronoberg till orter utanför närområdet bland nybörjarstuden-
terna. 
  
- Växjöboende är vanligare bland sjätteterminarna vid alla institutionerna. Det finns 
flera möjliga förklaringar till det. Medelåldern är lägre bland de erfarna, färre har 
barn, vilket kanske gör det lättare för dem att flytta till Växjö. Det finns dessutom en 
större andel sjätteterminsstudenter som läser på helfart och en mindre andel som läser 
distansutbildningar. 
 
- Bland andraterminsstudenterna finns stora grupper av studenter som läser på halv-
fart och distans. Dessa ”perifera” studenterna finns främst vid Lärarutbildningen, 
IPED och MSI, medan studenterna vid institutionerna IVOSA, EHV, SVI och HUM 
till stor del utgörs av ”kärnstudenter” som regelbundet befinner sig på universitetet 
och därmed i en akademisk miljö. Äldre studenter tillhör ofta den ”perifera” gruppen 
medan unga studenter nästa undantagslöst tillhör gruppen ”kärnstudenter”.       
 
- Det är en större andel av de erfarna studenterna som är helfartsstudenter som tar 
studielån. Det är ett genomgående mönster vid samtliga institutioner. En stor andel 
delfinansierar sina studier genom att arbeta och/eller genom ekonomiskt bistånd från 
närstående.   
 
- Andelen som sökte utbildningen i första hand är högre bland nybörjarstudenterna. 
Mönstret är tydligast bland de institutioner som EHV, MSI och SVI vilka rekryterar 
en stor grupp studenter utanför närrområdet, där skillnaden är ca 20 procentenheter 
mellan nybörjare och erfarna. Ökningen gäller samtliga åldersgrupper men är tydli-
gast bland studenter mellan 19-24 år.     
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3. Studiestart 
I kapitlet redogörs för frågor om själva studiestarten; hur kom studenterna i kontakt 
med universitetet och dess utbildningar och hur upplever de att de blev mottagna vid 
studiestarten?39  

3.1  Andraterminsstudenters främsta informationskällor 
Det finns inte någon enskilt dominerande informationskälla som nybörjarstudenterna 
anser vara särskilt betydelsefull för valet av utbildning vid Växjö universitet.40 Tradi-
tionella medier, såsom olika utbildningskataloger, anses fortfarande mycket viktiga. 
Ett skäl till det är att ansökningshandlingar finns i utbildningskataloger.  
 

Tabell 9:  
10 viktigaste informa-

tionskällorna % 
Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Växjö univ.  
utbildningskatalog 31 34 24 24 36 43 35 18 32 

VHS-katalog 18 27 16 11 15 23 20 12 15 
Broschyrer 25 20 23 22 25 33 24 20 31 

Univ. hemsida 13 10 11 14 14 17 16 7 17 
Inst/progr/kursens 

hemsida 17 16 12 20 13 25 22 7 21 

Familj/vänner 25 37 26 25 24 24 27 16 17 

Annonser 9 2 23 9 11 1 1 12 0 

Eget besök på univ. 6 5 6 2 8 6 6 8 7 

Syo vid Växjö univ. 6 8 5 6 4 9 5 4 4 

 
Hemsidor på Internet är en relativ viktig informationskälla, främst de mer utbild-

ningsspecifika hemsidorna. Däremot bedöms andra kontakter, som besök på universi-
tetet och kontakt med SYO på universitet vara mindre viktiga, vad gäller det 
avgörande valet av utbildning och utbildningsort. Informationskällor som anses ovik-
tiga, och som inte redovisas i tabellen, är information från lärare och SYO vid det 
egna gymnasiet. En möjlig förklaring är att en relativt stor grupp studenter inte kom-
mer direkt från gymnasiet eller Komvux vid studiestarten.       

Studenter vid SVI och IVOSA tar del av många olika informationskällor när de 
väljer utbildning, medan MSI-studenter totalt sett tar del av relativt få.  

Förutom studenterna vid MSI så är det främst studenterna med en hög andel kvin-
nor, som Lärarutbildningen och IVOSA som inte tillmäter hemsidor någon större 
vikt.  

Även studenter vid de mer teknikorienterade institutionerna, MSI och IPS anser att 
utbildningskataloger är viktigare informationskällor än hemsidor på Internet.    

 

3.2  Mottagande från lärare, kår och studentförening 
Studenterna har både positiva och negativa upplevelser av mottagandet vid studie-
starten.  Men en stor andel har inte någon erfarenhet alls av flera av de olika mottag-
ningsaktiviteterna som vi ställde frågor kring. Hälften av studenterna har exempelvis 
inte kommit i kontakt med faddersystem eller deltagit i nollningsaktiviteter, knappt 

                                                 
39 Frågor om hur studenter fick information om studierna och mottagandet från universitetet 
har enbart ställts till andraterminsstudenterna och ej till sjätteterminsstudenterna. 
40 Endast svarsalternativet ”mycket viktigt” är redovisat i tabell  9. 
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hälften har inte fått information från någon utbildningsförening och 3 av 10 uppger 
att de inte fått information av Studentkåren. Däremot har nästan samtliga studenter 
naturligtvis att de har erfarenhet av och uppfattningar om universitetets formella mot-
tagningsaktiviteter såsom den första lärarkontakten och den inledande utbildningsin-
formationen.  
 

Tabell 10:  
Andel studenter som 

INTE har erfarenhet av 
olika mottagnings-

aktiviteter vid studiestar-
ten % 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Mottagande från 
lärare 0,5 1 0 1 0 0 1 1 0 

Information om stu-
dier 1 1 1 3 1 1 2 0 1 

Faddersystem 51 37 62 70 71 42 36 57 23 

Nollning 51 63 51 70 75 46 35 51 23 
Mottagande från 

Studentkåren 31 17 32 44 43 24 26 39 19 

Mottagande från 
utbildningsförening 46 29 48 66 61 38 39 49 28 

 
Många studenter har inte deltagit i studentrelaterade mottagningsaktiviteter. Det 

gäller speciellt studenter vid ”kursinstitutioner” men i flera fall även ”programinstiu-
tioner”. Majoriteten vid HUM, IPED, MSI och Lärarutbildningen uppger att de inte 
har någon erfarenhet av faddersystem. En relativt stor andel av studenterna vid de två 
förstnämnda institutionerna har heller ingen erfarenhet av mottagande från studentkår 
eller utbildningsförening.  Få studenter vid HUM, IPED och IVOSA har deltagit i 
nollningsaktiviteter.  

Studenter vid kursinstitutioner har alltså i mindre utsträckning erfarenhet av mot-
tagningsaktiviteter. En trolig förklaring till att studenter inte kommit i kontakt med 
utbildningsföreningar är att sådana saknas vid vissa utbildningar.  

De studenter som har erfarit mottagningsaktiviteter är relativt nöjda med universi-
tetets formella mottagande, d v s en majoritet anser att mottagandet från lärare var bra 
men 2 av 10 studenter är inte nöjda med informationen om studierna. 

Studenter som har erfarenhet av nollning är relativt nöjda. De är däremot mindre 
nöjda med hur faddersystemet och mottagandet från studentkår och utbildningsföre-
ningar fungerat.  

 
Tabell 11:  

Andel studenter som har 
positiva  erfarenhet av 

olika mottagnings-
aktiviteter vid studiestar-

ten % 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Mottagande från 
lärare 79 88 76 87 84 88 69 77 68 

Information om stu-
dier 65 71 61 75 78 73 61 64 34 

Faddersystem 38 50 24 12 10 46 48 40 55 

Nollning 65 44 63 42 17 64 79 70 82 
Mottagande från 

Studentkåren 39 60 42 18 27 39 39 39 50 

Mottagande från 
utbildningsförening 45 53 51 21 18 50 42 57 43 
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Det är vid de institutioner där få studenter har erfarenhet av dessa mottagningsakti-
viteter – vid ”kursinstitutionerna” – som de mest negativt inställda studenterna finns. 
Vid HUM, IPED och i viss utsträckning på Lärarutbildningen finns de som är mest 
negativa till faddersystemet och till mottagandet från studentkår och utbildningsföre-
ning och vid HUM finns de som i störst utsträckning är negativa till nollningsaktivi-
teterna. Studenter vid övriga institutioner, som har erfarenhet av nollningsaktiviteter, 
är oftare positiva eller t o m  mycket positiva. 

Vid de institutioner där en stor andel har erfarenhet av de olika mottagningsaktivi-
teterna finns de mest positiva studenterna. Det innebär att studenter vid EHV, SVI, 
IPS och IVOSA i är relativt nöjda med faddersystemet och att en relativt stor andel 
studenter vid EHV, SVI, IVOSA och Lärarutbildningen är nöjda med studentkårsin-
troduktionen. Vid samtliga institutioner utom IPS anser en majoritet av studenterna 
att informationen om studierna var bra vid studiestarten.  
 

3.3 Sammanfattning 
- De traditionella informationskällorna är fortfarande betydelsefulla för blivande stu-
denter. De olika utbildningskatalogerna fyller alltså fortfarande en viktig funktion.  
 
- Internet är en central informationskälla, inte minst bland studenter vid institutioner 
som rekryterar en stor grupp studenter utanför närregionen.    
 
- Stora grupper av studenter träffar inte representanter från studentkår eller utbild-
ningsföreningar vid studiestarten. En orsak till att studenter inte träffat representanter 
från utbildningsföreningar är naturligtvis att sådana inte finns vid alla utbildningar. 
Ett flertal har heller ingen erfarenhet av fadder- eller nollningsverksamhet. Det gäller 
främst studenter vid institutioner som förmedlar utbildning genom fristående kurser 
och där en stor andel av studenterna studerar på halvfart, men det förekommer också 
bland studenter vid mer utpräglade programinstitutioner.  

 
- Vid institutioner där en hög andel studenter saknar erfarenhet av de olika motta-

garaktiviteterna finner vi sammantaget en relativt låg grad av nöjdhet. Det gäller 
främst mottagande från studeranderepresentanter men också det formella mottagan-
det från lärare och administration.   
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4. Studenters utbildningsorienteringar 
Det sätt som studenter orienterar sig genom studierna på är intressant. Det gäller så-
väl lärosätesnivå men även akademiska miljöer (institutioner) vilkas rekryteringsbas 
finns bland studenter från folkliga klasser och som har ett utbildningsutbud som till 
stor del är inriktat på yrkesutbildningar. Det är den typ av miljöer som finns väl re-
presenterade vid Växjö universitet.  

Utbildningsorienteringar skapas i samspelet mellan å ena sidan studenters bak-
grund och erfarenheter och å andra sidan lärosätets eller institutionens utbildningsin-
riktning. I denna undersökning möjliggörs studier av två av (minst) tre viktiga 
faktorer för att förstå utbildningskontrakten vid olika institutioner, nämligen studen-
ters orienteringar och institutioners grad av yrkesinriktning, deras yrkesinstrumentali-
tet. Men för att till fullo förstå orienteringars relativa ”kraft” vid enskilda institutioner 
krävs mer omfattande studier av en tredje faktor, lärarna, och deras bakgrund och 
preferenser. Det är i mötet mellan å ena sidan studenters orienteringar och å andra 
sidan utbildningarnas inriktning och lärares orienteringar som specifika underliggan-
de överenskommelser om vad utbildning är och bör vara skapas. Vi kan tala om att 
det vid specifika utbildningar, vid enskilda institutioner och vid universitetet som 
helhet skapas ett underliggande, mer eller mindre förgivet taget, utbildningskontrakt. 
Syftet med kapitlet är att försöka fånga vilka orienteringar som är dominerande vid 
olika institutioner och vilka skillnader och likheter som finns mellan institutionerna. 
Det är viktigt att påpeka att en numerärt dominerande orientering inte behöver inne-
bära att orienteringen är den legitima eller faktiskt dominerande vid en enskild insti-
tution.  
 

4.1 Olika utbildningsorienteringar 
Hur förhåller sig studenter till de egna studierna och till den akademiska miljön? Det 
är en relevant fråga som måste besvaras om vi vill förstå studenters attityder och 
praktiker under studietiden; varför gör de som de gör, varför tycker de som de tyck-
er? Svaret kan också ge en ökad förståelse för vad Växjö universitet är - och inte är - 
för ett slags lärosäte, eftersom studenter är en av de bärande grupperna som definierar 
verksamheten.  

Begreppet utbildningsorienteringar utgår från vilka viktiga ideal och synsätt kring 
utbildning och akademi som studenter vid enskilda institutioner uppvisar. Vi kan för 
det första skilja mellan auktoritetsorientering och studieorientering.  

4.1.1 Auktoritetsorientering 
Begreppet avser att fånga akademins trovärdighet bland studenterna. Orienteringen 
fångas genom frågan om vem studenterna anser förmedlar de trovärdigaste utsagorna 
– akademin eller representanter från arbetslivet – om de specifika kunskaper som 
framtiden kräver. Auktoritetsorientering ska ses som ”horisontell” eller icke hierar-
kisk genom att det endast pekar i en specifik riktning, antingen mot akademin eller 
mot arbetslivet. Utgångspunkten är att fånga majoriteten av studenter vid en institu-
tion och deras orientering. Det innebär således inte att alla studenter vid en institution 
behöver omfattas av en specifik orientering för att studentgruppen vid en institution 
som helhet ska benämnas för akademisk eller arbetslivsinriktad.  
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Modell 1: Auktoritetsorientering 
  
  
  

                                                

Akademin Arbetslivet 
 

4.1.2 Studieorientering 
Samma logik som för auktoritetsorienteringen kan tillämpas för det vi här kallar stu-
dieorientering. Studieorienteringen behandlar studiernas syfte. Studieorienteringen 
har dels en horisontell riktningsdimension som pekar ut vad orienteringen består i. Är 
utbildningen och dess innehåll relaterad till individen och individens personliga ut-
veckling så kallar vi studieorienteringen individualitetsorienterad.41 Individualitets-
orientering fångas genom att studenterna anger att de studerar p g a  1) ett intresse för 
ett ämne eller för att de 2) är intresserade av en bred allmänbildning, en individuell 
utveckling. 

 Är det däremot så att utbildningen i första hand väljs utifrån vilken avkastning den 
kan ge i form av framtida yrkesmöjligheter och att den motiveras genom att den är en 
investering för arbetslivet, kallar vi studieorienteringen nytto- och marknadsoriente-
rad. Nytto- och marknadsorienteringen fångas genom att studenterna anger att de 
studerar för att 1) få en yrkeskompetens, eller för 2) uppgradering av kompetens, eller 
för att 3) få behörighet, exempelvis lärarbehörighet.  
 
 
Modell 2: Studieorientering  
  
 Hög grad av decidering 
 
 

Individualitetsinriktning Nytto- och mark- 
(ämne,allmänbildning) nadsinriktning 
  (Arbetsliv,yrke,  
  behörighet) 

  Låg grad av decidering 
 

Studieorienteringen innehåller – utöver riktningsdimensionen – även en styrkedi-
mension. Styrkedimensionen är ett vertikalt decideringskriterium som behandlar as-
pekten av hur tydlig eller klar en viss studieorientering är hos studentgruppen vid en 
viss institution. Decideringsgraden fångas genom två frågor som belyser 1) hur cent-
ralt studiemotivet ”att testa högskolestudier” var och 2) hur stor andel som började 
studera av en ”ren tillfällighet”.  Ju större andel studenter som omfattas av de ovan 
beskrivna studiemotiven, desto lägre grad av decidering uppvisar studentgruppen vid 
en institution som helhet. Återigen bör vi dock reservera oss en smula, då numerär 
dominans inte heller här automatiskt måste innebära en faktisk sådan.  

Orienteringarna fungerar som lampor som stakar ut en specifik riktning som den 
studerande kan utnyttja på vägen in i och genom utbildningen. Orienteringarna kan 
också ses ett möjligt verktyg för att förstå studenternas studiepraktiker och attityder 

 
41 De två begreppen Nytto- och marknadsinriktning och Individualitetsinriktning hämtar in-
spirations från Bjurström (1997) och hans försök att fånga gymnasielever på teoretiska re-
spektive yrkesförberedande och deras inställning till den utbildning de går.  
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till lärare, läsande, utbildning i stort och till andra viktiga kvalitetsaspekter som redo-
visas i rapporten.  

4.1.3 Institutioners grad av yrkesinstrumentalitet 
De åtta institutionerna som redovisas i rapporten är i olika utsträckning inriktade mot 
arbetslivet genom de yrken, professioner eller yrkesområden som de förbereder för. 
Två faktorer används här för att skilja institutioner med låg grad av yrkesinstrumenta-
litet från institutioner med hög grad av yrkesinstrumentalitet. Den första faktorn är 
institutioners utbildningsformer, d v s andelen program respektive kurser. Den andra 
faktorn, som är nära knuten till den första, besvarar frågan om utbildningarna förbe-
reder för en specifik profession, ett yrke eller ett diffusare yrkesfält – eller mot de 
akademiska ämnena som exempelvis företagsekonomi, fysik eller litteraturvetenskap. 

Tre institutioner, IVOSA, Lärarutbildningen, IPED, domineras av utbildningar som 
förbereder för en specifik profession eller ett yrke.  

Lärarutbildningen domineras av utbildningsprogram som förbereder studenter för 
lärarprofessionen. IVOSA, domineras utbildningsmässigt av sjuksköterskeprogram-
met med olika inriktningar.  

IPED förmedlade under vårterminen utbildning genom program som Pedagogik 
med inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård men domineras av ett relativt stort 
antal kurser i pedagogik, varav flertalet är fokuserade mot lärande och utbildnings-
sektorn. IPED är således relativt yrkesinstrumentellt i meningen att institutionen för-
bereder studenter för ett antal väl eller tämligen väl definierade yrken och yrkesfält.  

MSI och IPS består av ett stort antal olika utbildningsprogram inom systemveten-
skap, naturvetenskap, bygg- och maskinteknikområdet. Båda institutionerna förmed-
lar utbildning genom sina olika ingenjörsutbildningar och utbildningsprogrammen 
dominerar således utbudet, som i stor utsträckning förbereder studenter för ett defini-
erat yrke men också för ett yrkesfält. Det finns vid dessa institutioner, till skillnad 
mot IVOSA och Lärarutbildningen, ett större antal fristående ämneskurser som har 
mer eller mindre tydlig anknytning till ett yrke eller ett yrkesfält.  

EHV har ett stort antal fristående kurser och sex utbildningsprogram inom ett antal 
olika ämnen. Programmen dominerar utbildningsutbudet (kvantitativt). Utbildningar-
na vid EHV är främst inriktade mot program och fristående kurser inom nationaleko-
nomi och marknadsföring. Utbildningsutbudet är inriktat mot yrken och yrkesfält – 
men även mot studier vid ett antal ämnen.  

SVI förmedlar utbildning genom åtta olika program och ett relativt stort antal fri-
stående kurser. Utbildningsutbudet är främst inriktad mot specifika ämnen eller yr-
kesfält som samhällsvetare och administratörer. Institutionens utbud förbereder 
således studenter mot vissa yrkesfält men i mindre utsträckning mot väl definierade 
yrken eller professioner.  

Humaniora gav under vårterminen utbildning genom utbildningsprogrammet IAL. 
Men grundutbildning domineras av fristående kurser inom en rad olika ämnen. HUM 
är den minst yrkesinstrumentella institutionen då den inte i första hand förbereder 
studenter för professioner eller yrken, utan för vidare ämnesstudier utan en väl defi-
nierad arbetsmarknad utanför akademin.  

Utifrån denna argumentation uppvisar institutionerna vid Växjö universitet olika 
grader av yrkesinstrumentalitet, där IVOSA, Lärarutbildningen, IPED, har hög in-
strumentalitet, EHV, MSI och IPS har medelhög instrumentalitet och SVI och fram-
för allt HUM har låg instrumentalitet.  
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Studenters bakgrund, deras olika auktoritets- och studieorienteringar samt institu-
tionernas olika grader av yrkesinstrumentalitet formar i denna rapport institutioners 
utbildningsorienteringar.     

 

4.2 Andraterminsstudenter 
Nu följer en redovisning av vilka orienteringar studenter vid enskilda institutioner 
uppvisar. Först redogörs för andraterminsstudenternas olika orienteringar. 

4.2.1 Studieorientering 
En majoritet av studenterna vid de tre institutionerna IVOSA, IPED och Lärarutbild-
ningen är tydligt nytto- och marknadsinriktade d v s de studerar för ett framtida yrke, 
oavsett om de läser på hel- eller halvfart, program eller kurs.  Anledningen till den 
homogena orienteringen bland studenter vid dessa institutioner är troligen att en klar 
majoritet vid IVOSA, IPED och Lärarutbildningen har en ”folklig” bakgrund, är aka-
demiska förstagenerationsstudenter, har en hög medelålder och är i stor utsträckning 
programstudenter (undantag IPED). Dessutom har de flesta studenterna arbetslivser-
farenhet från det yrkesfält de nu utbildar sig inom. Vid IPED och IVOSA handlar 
studenternas nytto- och marknadsinriktning såväl om uppgradering av yrkeskompe-
tensen som att få ett yrke, medan orienteringen bland studenterna vid Lärarutbild-
ningen innebär att skaffa sig en yrkeskompetens eller att få formell behörighet för 
läraryrket.  
 

Tabell 12: Dominerande studieorienter-
ing 

Nytto- och 
marknads 
inriktning 

Individualitets 
inriktning 

IVOSA  
Lärarutb.  

IPED  
 HUM 
 SVI 
 EHV 
 MSI 
 IPS 

 
En majoritet av studenterna vid övriga institutioner uppvisar en individualitetsin-

riktad studieorientering, men med olika betoning på ämne och bildning. Vid EHV 
och HUM är ämne den klart dominerande inriktningen, medan studenter vid MSI och 
IPS orienterar sig mot bildning och ämne.  

SVI är den enda individualitetsinriktade institutionen där andelen bildningsinrikta-
de är större än den ämnesinriktade. Sammantaget har studenterna vid dessa institutio-
ner en relativt låg medelålder, i jämförelse med de nytto- och marknadsinriktade, den 
sociala rekryteringsbasen bär en tydligare tjänstemannaprägel och en större andel har 
föräldrar med akademisk bakgrund. Dessutom har något färre av dessa studenter varit 
ute i arbetslivet, och då ofta inom yrken som inte har något med deras nuvarande 
utbildning att göra.   

4.2.2 Decidering 
Studenterna vid IVOSA, Lärarutbildningen och IPED har ett tydligt avgränsat mål 
med sina studier. Det visar sig genom att mycket få studenter studerar för att ”testa 
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högskolestudier”. Resultatet gäller även för de ”äkta” högskolenybörjarna i dessa 
grupper, d v s för de studenter som aldrig studerat på högskolenivå innan studiestar-
ten hösten 2002.  Dessutom är det mycket få studenter som uppger att de började 
studera av en ren tillfällighet. Det finns redan i ingången till studierna en hög grad av 
tydlighet eller decidering vid dessa institutioner.    
 
   

Tabell 13: Grad av decidering och individualitets- 
                                              inriktning 

 Individualitetsinriktning     
 (ämne, bildningsinriktning) 

 Hög 
 

Låg 
 

Hög MSI 
IVOSA 

Lärarutb. 
IPED 

 
Decidering 

Låg 
SVI, IPS 

HUM, EHV 
 

 

 
För hälften av studenterna vid EHV, SVI, IPS och HUM är intresset att prova på hur 
det är att studera på högskola eller universitet ett centralt motiv till studier. Det finns 
här en stor grupp studenter som har en låg grad av tydlighet eller decidering. Detta 
understryks ytterligare genom att en fjärdedel av studenterna dessutom uppger att det 
var en ren tillfällighet att de började studera på högskolenivå. MSI är den enda indi-
vidualitetsinriktade studentgruppen där en stor andel har en hög decideringsgrad. 
Bland studenterna började en relativt liten andel studenter studera för att man ville 
prova på högskolestudier och en liten andel uppger dessutom att högskolestudierna 
var en ren tillfällighet.  

4.2.3 Auktoritetsorientering 
Akademin har i allmänhet hög auktoritet bland andraterminsstudenter. De litar mer 
på det som förmedlas genom lärarna än genom representanter från arbetslivet. Men 
det finns undantag. En majoritet av studenterna vid IPS, EHV och MSI anser att de 
litar mer på representanter från arbetslivet än på lärarna.   
 
Tabell 14: Dominerande auktoritets-

orientering 
Akademin Arbetslivet 

IVOSA  
Lärarutb.  

IPED  
HUM  
SVI  

 EHV 
 MSI 
 IPS 

 

4.3  Sjätteterminsstudenter  

4.3.1 Studieorientering 
En majoritet av studenterna vid IVOSA, Lärarutbildningen och IPED omfattas av 
nytto- och marknadsinriktning. Det är alltså samma inriktning som andraterminsstu-
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denterna vid dessa institutioner uppvisar. Skillnaden är att sjätteterminsstudenterna 
uteslutande studerar för att få yrkeskompetens, d v s det finns mycket få studenter 
som studerar för att få formell behörighet till läraryrket eller som studerar för att höja 
den yrkeskompetens som man troligen redan har genomgått en utbildning för att få. 
Flertalet av den typen av studenter studerar på fristående kurser, och finns inte kvar i 
systemet termin 6.   
 

Tabell 15: Dominerande studieorientering 
Nytto- och 
marknads 
inriktning 

Individualitets-
inriktning 

IVOSA  
Lärarutb.  

IPED  
 HUM 
 SVI 
 EHV 
 MSI 
 IPS 

 
De institutioner som bland andraterminsstudenter uppvisade en individualitetsori-

entering gör detsamma bland sjätteterminsstudenterna. Studenterna vid SVI och IPS 
är i större utsträckning bildningsinriktade medan studenter vid HUM, EHV och MSI i 
första hand är ämnesinriktade.   

Målet att få ett yrke är det dominerande motivet till studier för lärarstudenter och 
studenter vid IPED och IVOSA. Att ”testa” högskolestudier är inte aktuellt för dessa 
grupper av studenter, tvärtom.42 Studenter som är äldre och har längre arbetslivserfa-
renhet, uppvisar således mera distinkta motiv och mål, vilket innebär att de i större 
utsträckning än övriga kan karaktäriseras som mer allmänt ”arbetsmarknadsdecidera-
de”.  
 

Tabell 16: Grad av decidering och individualitets         
Inriktning 

 Individualitetsinriktning 
(ämne, bildningsinriktning) 

 Hög 
 

Låg 
 

Hög  
IVOSA 

Lärarutb. 
IPED 

 
Decidering 

Låg 
SVI, IPS 

HUM, EHV 
MSI 

 

 
Institutioner med studenter som studerar för att de är intresserade av ett ämne eller 

för att de vill utveckla sig själva har ofta relativt stora grupper som anger att motivet 
att ”testa” högskolestudier är betydelsefullt.  
 

                                                 
42 Decideringskriteriet är ett mått som bland sjätteterminsstudenterna måste tolkas med försik-
tighet eftersom frågor kring hur centralt motivet att ”testa” högskolestudier troligtvis inte styr 
dessa studenter i deras vardag på samma sätt som andraterminsstudenter. 
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4.3.2 Auktoritetsorientering 
Auktoritetsorienteringarna uppvisar samma mönster bland sjätteterminsstudenterna 
som bland andraterminsstudenterna, med ett undantag, Lärarutbildningen. Erfarna 
studenter vid Lärarutbildningen sätter större tilltro till representanter från arbetslivet, 
troligen redan verksamma lärare, än till de akademiska lärarna.   
 

Tabell 17: Dominerande auktori-
tetsorientering 

Akademin Arbetslivet 
IVOSA  

 Lärarutb. 
IPED  
HUM  
SVI  

 EHV 
 MSI 
 IPS 

 
I övrigt orienterar sig de erfarna på samma sätt som nybörjarstudenter, d v s unga 

studenter, vid ”yrkesinstrumentella” institutioner, utan erfarenhet av det yrkesområde 
som studierna syftar till, orienterar sig mot arbetslivet. Unga studenter med samma 
sociala karakteristika men som väljer institutioner där ”yrkesutbildningsinstrumenta-
liteten” är lägre, sätter större tilltro till representanter från akademin än arbetslivet, 
som för många av dessa studenter är diffust. 

4.4 Sammanfattning 
- Studenter vid olika institutioner har olika studieorienteringar. Studenter vid IPED, 
Lärarutbildningen och IVOSA är nytto- och marknadsinriktade, studierna syftar till 
att få en yrkeskompetens. Vid de övriga institutionerna finns en dominans av indivi-
dualitetsinriktade studenter. Intresset för ett ämne eller för att utveckla sig själv är 
viktiga anledningar till studier i dessa grupper. 
 
- Studenters studieorienteringar vid de olika institutionerna är mer eller mindre tydli-
ga. Vid institutioner med en majoritet nytto- och marknadsinriktade studenter finns få 
studenter som studerar för att ”testa” högskolestudier. Institutioner med majoritet av 
individualitetsinriktade studenter har en stor andel studenter som uppger att ett cent-
ralt syfte med högskolestudier är att ”prova på”. Olika studieinriktningar samvarierar 
alltså med olika grad av decidering.         
 
- Studenter med arbetslivserfarenhet från det yrkesområde som de nuvarande studier-
na innefattar litar mer på det som förmedlas av akademiska lärare än på representan-
ter från arbetslivet. Det handlar främst om studenter vid IVOSA, IPED och - 
Lärarutbildningen (gäller endast Lärarutbildningens andraterminsstudenter), där en 
majoritet har en akademisk auktoritetsorientering. Studenter med individualitetsori-
entering har olika auktoritetsorienteringar. Studenter som studerar vid institutioner 
med en låg grad av ”yrkesinstrumentalitet” (SVI, HUM) är till stor del akademiskt 
auktoritetsorienterade, medan studenter vid institutioner med en högre grad av ”yrke-
sinstrumentalitet” orienterar sig mot arbetslivet.  
 
- För att förstå studenter vid specifika institutioner som bärare av vissa utbildnings-
orienteringar måste man för det första ta hänsyn till de sociala betingelser som stu-
denterna är bärare av och som kommer till uttryck både i val av utbildning och i de 

29   
 



orienteringar de uppvisar. För äldre studenter, ofta från studieovana arbetar- och lägre 
medelklasshem, är valet av en väldefinierad yrkesutbildning många gånger det ”enda 
möjliga”. Den sociala situationen, med barn och familj, ett etablerat boende, innebär 
att dessa studenter söker utbildningar de vet ger en avkastning i form av en väl defi-
nierad profession eller yrke. ”Kostnaden” för att läsa mindre yrkesorienterade utbild-
ningar är troligen för hög eftersom studenterna inte uppfattar avkastning i form av ett 
konkret yrke genom studier på mindre yrkesorienterade utbildningar. Dessa studen-
ter, som per definition har en ovana vid den akademiska världen, väljer dessutom 
utbildningar inom yrkesområden som de redan känner till och/eller har erfarenhet av. 
Att välja en utbildning vid IVOSA, Lärarutbildningen blir ett ”naturligt” val för dessa 
studenter. Sociala betingelser påverkar alltså både vilka utbildningar som är ”möjli-
ga” och de utbildningsorienteringar studenterna är bärare av. De tre institutionerna 
IVOSA, Lärarutbildningen och IPED har ett utbildningsutbud som stämmer väl med 
de äldre studenterna från studieovana hem och deras utbildningsorienteringar. Institu-
tionerna förmedlar i hög grad konkreta yrkesutbildningar och väljer på så sätt speci-
fika grupper av studenter. I mötet mellan studenter och utbildning skapas specifika 
”utbildningskontrakt”.  
 
- Unga studenter har oftare en individualitetsorientering eller är i avsaknad av någon 
tydlig studieorientering. Det finns troligen flera anledningar till det. Ett skäl är sanno-
likt att deras sociala situation skiljer sig från de nytto- och marknadsorienterade stu-
denterna. Åldern är en viktig faktor. Unga studenter lever oftare ensamma utan ett 
etablerat boende vilket innebär att den sociala situationen inte ”tvingar” dem till en 
nytto- och marknadsorientering på samma sätt som äldre studenter från studieovana 
hem.   Studenter från ”akademiska” hem har också en större förtrogenhet med det 
akademiska systemet, vilket troligen innebär att de faktiskt ser möjliga avkastningar 
även om de studerar vid fristående kurser eller mindre yrkesinstrumentella utbild-
ningar. De har, genom föräldrar och nära omgivning, ett utbildningskapital som andra 
studenter saknar. Trots den uppvisade individualitetsorienteringen läser en stor andel 
unga studenter vid relativt yrkesinstrumentella institutioner som MSI, IPS och EHV. 
Utbildningsutbudet vid de tre institutionerna är inriktat mot professioner och yrken 
och, jämfört med IVOSA och Lärarutbildningen, i stor utsträckning även mot yrkes-
områden och inte minst mot enskilda ämnen. En stor andel individualitetsorienterade 
studenter är just ämnesorienterade vilket innebär att institutionerna svarar mot dessa 
studenters orienteringar. Det gäller naturligtvis i hög grad även studenter vid SVI och 
framför allt vid HUM.                   
 
- Hur kan det faktum att unga studenter auktoritetsmässigt orienterar sig mot olika 
håll förklaras?  Ett sätt att förstå det är att relatera auktoritetsorientering med institu-
tioners olika grad av yrkesinstrumentalitet. HUM och SVI är de två institutioner med 
en relativ låg grad av yrkesinstrumentaliteten. Framtidens yrkesval är troligen mindre 
konkret för dessa studenter. Det är möjligt att det innebär att färre studenter identifie-
rar sig med en specifik yrkesroll, vilket kan innebär att akademin uppfattas som tro-
värdig. MSI, IPS och EHV har mer väldefinierade yrkesprogram, den professionella 
framtiden för studenter vid dessa program är och uppfattas möjligen därför som mer 
gripbar. Ett annat sätt att uttrycka det är att ju mer yrkesinstrumentell en institution 
med unga, individualitetsorienterade studenter totalt sett är, desto högre är andelen 
studenter som auktoritetsmässigt orienterar sig från akademin och mot arbetslivet.   
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- De olika orienteringarna som studenterna uppvisar kan uppfattas som subjektiva 
uttryck för anpassning till de objektiva möjligheter som valet av högskoleutbildning 
ger. Vi kan tala om en anteciperande socialisation, d v s en anpassning till och ett 
föregripande av den framtid som studenter föreställer sig för egen del och som möjli-
gen redan är påtaglig för dem.43 De nytto- och marknadsinriktade studenternas val av 
utbildningar vid ”yrkesinstrumentella” institutioner kan förklaras med att deras fram-
tidsplaner verkar mer klart definierade. Den nyttoinriktade rationaliteten är troligen 
en effekt av den specifika livssituation de befinner sig i och som byggs upp av bl. a 
ålder och sociala faktorer som social bakgrund, kön etc. På samma sätt kan de yngre 
studenterna vid SVI och HUM och deras ”personlighetsprojekt” ses som en föregri-
pande anpassning till de relativt diffusa och osäkra utbildningsinvesteringar och yr-
kesplaner de kalkylerar med i framtiden. Studenternas framtidsplaner vid EHV, MSI 
och IPS är möjligen klarare angivna. De har sökt till institutioner som har en klarare 
”yrkesinstrumentalitet” jämfört med SVI och HUM, vilket kan förklara deras auktori-
tetsorientering mot arbetslivet.           
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Goffman E, (1974)   
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5. Studiemönster  
I detta kapitel redovisas hur mycket tid studenterna lägger på studier och på vilket 
sätt de utnyttjar denna tid. Dels redovisas studenternas totala studietid per vecka, men 
också hur tiden fördelas på fyra olika aktiviteter. 
 

5.1 Andraterminsstudenter 
Nybörjarstudenter vid Växjö universitet bevistar de flesta föreläsningar som hör till 
deras kurser och läser det mesta av kurslitteraturen. Det innebär att de går på över 
90% av föreläsningarna och läser tre fjärdedelar av kurslitteraturen. Studenter vid 
EHV och MSI lägger i allmänhet något mindre tid på att läsa kurslitteratur än studen-
ter vid andra institutioner.  

5.1.1 Totalt antal studietimmar 
Helfartsstudenter studerar i genomsnitt 31 timmar per vecka, halvfartstudenter lägger 
ca 14 timmar på studierna. Studietiden bland andraterminsstudenter har ökat sedan 
2001. Det är dock möjligt att den ökande studietiden helt eller delvis kan förklaras av 
de något olika svarsalternativ som gavs i de båda frågeformulären.44   
 

Tabell 18: Studiemönster 
bland helfartsstudenter 

% 

2:a 
termin 
2001 

2:a 
termin 
2003 

IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Totalt antal studietim-
mar/vecka 26 31 34 32 28 26 32 31 29 34 

Antal tim/vecka schema-
lagd undervisning 9 10 14 13 10 7 9 9 10 14 

Antal tim/vecka lärarstyr-
da grupp-arbeten/ labora-

tioner 
4 2 2 3 2 1 1 2 5 4 

Antal tim/vecka egenstyrt 
arbete tillsammans med 

studiekamrater  
- 6 3 3 4 3 7 7 6 8 

Antal tim/vecka självstu-
dier 13 13 15 13 12 15 15 13 8 8 

Deltagande på föreläs-
ningar (%) 92 93 97 96 94 93 92 91 90 91 

Läsning av kurslitteratu-
ren (%) 78 74 78 76 73 76 80 67 66 72 

 
Det totala antalet studietimmar redovisas här fördelade på fyra olika aktiviteter; 

schemalagd undervisning, lärarstyrda grupparbeten/laborationer, egenstyrt arbete 
tillsammans med studiekamrater utanför lektionstid samt individuella självstudier. 
Studieveckan för helfartstudenter fördelar sig enligt följande; 10 timmar schemalagd 
undervisning, 2 timmar lärarstyrda grupparbeten, 6 timmar egenstyrt arbete i grupp 
och 13 timmar självstudier. Den totala studietiden bland de olika institutionerna vari-
erar mellan 26 timmar i veckan (HUM) och 34 timmar (IVOSA).  

5.1.2 Kollektiva och individuella studiemiljöer bland helfartsstudenter 
Växjö universitet präglas procentuellt av kollektiva studiemiljöer då i genomsnitt 
58% av den tid studenten lägger på studier ägnas åt någon form av kollektiv studie-
verksamhet som föreläsning eller olika slags grupparbeten, medan 42% ägnas åt 

                                                 
44 Skillnaden mellan studenter i Student 2001 och Student 2003 är att det totala antalet studie-
timmar fördelas på tre olika aktiviteter i Student 2001, och fyra olika aktiviteter i Student 
2003. 
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självstudier.45 Men variationsrikedomen som finns mellan olika institutioner är stor. 
Nybörjarstudenter som lägger mer än 50% av sin studietid på kollektiva studier fin-
ner vi vid alla institutioner utom vid Humaniora. Studenter vid SVI och EHV  har 
relativt få undervisningstimmar, men lägger desto mer tid på olika former av grupp-
arbete. Studenter vid IVOSA, IPED och Lärarutbildningen lägger ner mycket tid per 
vecka både på grupparbeten och undervisning. 

De mest utpräglade kollektiva studiemiljöerna finner vi vid MSI och IPS. Över 
70% av den studietid studenterna vid IPS och MSI lägger ner per vecka är kollektivt 
orienterad. Studenter vid dessa institutioner ägnar inte lika mycket tid åt självstudier 
som övriga studenter men desto mer tid åt grupparbeten, såväl under lektionstid som 
utanför. Den schemalagda undervisningen utgör dessutom en väsentlig del av IPS-
studenternas studievardag.  

Den mest utpräglade kursinstitutionen, d v s HUM, erbjuder en mycket individuell 
studiemiljö. Studenterna vid denna institution arbetar i mindre utsträckning i grupp 
och har dessutom få timmar schemalagd undervisning per vecka. En stor del av stu-
dietiden ägnas åt självstudier. Studenter vid Humaniora ägnar 58% av sin studietid åt 
självstudier.  

De studenter som förvärvsarbetar samtidigt som de är helfartsstudenter lägger ner 
ungefär lika mycket tid på studier som de som inte förvärvsarbetar. Undantagen fin-
ner vi framför allt vid MSI där de ”arbetande” läser cirka 6 timmar mindre än de 
”icke arbetande”. Vid Lärarutbildningen är det t o m så att de ”arbetande” läser cirka 
3 timmar mer i veckan, det handlar då om självstudier.46 

 

5.2 Sjätteterminsstudenter 
Sjätteterminsstudenternas studiemönster visar på såväl likheter som skillnader jäm-
fört med andraterminsstudenterna. På samma sätt som nybörjarstudenterna så bevis-
tar sjätteterminsstudenterna minst 90% av de föreläsningar som hör till deras kurser 
och läser cirka 70-80% av kurslitteraturen.  

5.2.1 Totalt antal studietimmar 
Skillnaderna mellan andra- och sjätteterminsstudenter är dels att de senare avsätter 2 
timmar mer till studier per vecka och dels att det bland dessa studenter finns fler stu-
diemiljöer präglade av självstudier. De studenter som läser på helfart studerar i ge-
nomsnitt 33 timmar i veckan medan halvfartsstudenterna lägger 15 timmar på 
studierna. Studieveckan för helfartsstudenter fördelar sig enligt följande: 9 timmar 
schemalagd undervisning, 2 timmar lärarstyrda grupparbeten, 8 timmar egenstyrt 
arbete i grupp och 14 timmar självstudier.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Diagram för institutioners kollektiva/individuella studiemiljöer, se diagram 18a i  
appendix 4. 
46 Se tabell 18b i appendix 4 för kompletterande tabell för förvärvsarbetande/ icke förvärvsar-
betandes studietid/vecka.  
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Tabell 19: Studiemönster 
bland helfartsstudenter 

% 

6:e 
termin 
2001 

6:e 
termin 
2003 

IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Totalt antal studietim-
mar/vecka 29 33 38 29 33 32 32 37 29 37 

Antal tim/vecka schema-
lagd undervisning 9 9 10 9 9 6 6 7 9 15 

Antal tim/vecka 
 lärarstyrda grupp-

arbeten/ laborationer 
6 2 1 2 1 1 1 3 4 3 

Antal tim/vecka egenstyrt 
arbete tillsammans med 

studiekamrater  
- 8 4 4 6 3 7 14 6 8 

Antal tim/vecka 
 självstudier 14 14 23 14 17 22 18 13 10 11 

Deltagande på 
 föreläsningar (%) 93 94 94 94 98 92 93 92 88 95 

Läsning av kurslitteratur 
(%) 74 75 79 79 82 84 78 66 69 78 

5.2.2 Kollektiva och individuella studiemiljöer bland sjätteterminsstu-
denterna 
Totalt sett läggs 42% av studietiden på individuella studier, 58% av tiden ägnar stu-
denten åt kollektiv studieverksamhet, d v s schemalagd undervisning, lärarstyrda 
grupparbeten och egenstyrt arbete i grupp.47  

Studenter vid MSI, IPS, EHV och Lärarutbildningen lägger mer än 50% av sin stu-
dietid på kollektiva studier, och de mest utpräglade kollektiva studiemiljöerna hittar 
vi vid de tre förstnämnda institutionerna. Men de kollektiva studiemiljöerna ser del-
vis olika ut vid dessa institutioner. IPS-studenternas kollektiva studietid upptas i stor 
utsträckning av schemabunden tid medan studenterna vid EHV främst lägger sin tid 
på egenstyrt arbete i grupp, d v s på aktiviteter utanför den ordinarie schemalagda 
tiden. Studenterna vid EHV och IPS har bland de längsta arbetsveckorna bland sjätte-
terminsstudenterna, 37 timmar i veckan ägnar de här studenterna åt sina studier.  

Självstudiedominerade miljöer finns vid HUM, IVOSA, SVI och IPED och de 
mest utpräglade individuella självstudiemiljöerna finner vi vid HUM och IVOSA. 
Studenter vid dessa institutioner lägger 60% eller mer av sin studietid på sådana 
självstudier. Det innebär för studenter vid IVOSA  23 timmar i veckan och för stu-
denter vid Humaniora 22 timmar i veckan. Tillsammans med studenterna vid EHV 
och IPS så lägger studenter dessa institutioner ner mest tid på studier av samtliga 
studenter.  

Det finns mycket små skillnader i studietid mellan de helfartsstudenter som regel-
bundet förvärvsarbetar och de som inte gör det.   

 

5.3 Sammanfattning 
- Nybörjarstudenter ägnar cirka 31 timmar i veckan åt studier medan sjättetermins-
studenter avsätter 33 timmar. Studietiden ökar såväl bland andra- som sjättetermins-
studenter mellan åren 2001 och 2003. 
 
- En större andel av sjätteterminsstudenterna utvecklar ett individuellt studiemönster. 
Det är främst ”yrkesinstrumentella” institutioner inriktade mot utbildning, vård och 
omsorg där den individuella studietiden ökar.  

                                                 
47  Diagram för institutioners kollektiva/individuella studiemiljöer, se diagram 19a i  
appendix 4.  
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- Institutioner inriktade mot teknik, naturvetenskap och ekonomi omfattas bland både 
andra- och sjätteterminsstudenterna av kollektiva studiemiljöer, såväl schemabunden 
som icke-schemabunden tid.  
 
- En slutsats är att studiemiljöer där manliga studenter är i majoritet är kollektiva och 
institutioner med den största kvinnliga dominansen, och där en majoritet dessutom 
har en ”folklig” bakgrund, är individuella. 
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6. Helhetsbedömning av utbildningen 
I detta kapitel redovisas på olika sätt studenternas övergripande bedömningar av den 
utbildning de läser vid Växjö universitet. Dels ges ett övergripande betyg av den 
utbildning de läser, men studenterna tar även ställning till om de skulle välja samma 
utbildning och lärosäte igen om de haft denna möjlighet. Slutligen redovisas hur stor 
andel av studenterna som funderat på att byta utbildning och lärosäte under studieti-
den. 

6.1. Andraterminsstudenter 

6.1.1 Betyg på utbildningen 
På frågan vilket betyg nybörjarstudenterna vill ge den utbildning de läser svarar mer 
än 9 av 10 att utbildningen de går är bra eller mycket bra48. Men den positiva bilden 
grumlas när vi enbart koncentrerar oss på andelen studenter som anser att utbildning-
en de läser är mycket bra. Endast 26% anser att utbildningen är mycket bra, medan 
67% menar att utbildningen är bra. Speciellt märkbar är skillnaden mellan de två 
svarsalternativen bland IPS-studenterna. Det är främst studenter vid IPED och Lärar-
utbildningen som uttrycker att utbildningen är mycket bra.  
 
Tabell 20: Betyg 

på utbildning  Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Mycket bra 26 24 31 36 28 27 20 16 6 Betyg på 
utbildningen Bra 67 70 64 57 61 69 74 75 63 

 
En jämförelse med Högskoleverkets nationella Studentspegel, visar att 68% av Sve-
riges högskolestudenter ger den utbildning de läser betyget bra, 21% ger sin utbild-
ning betyget mycket bra49.  

6.1.2 Utbildningens konkurrenskraft 
En majoritet av nybörjarstudenterna anser att den utbildning de går står sig bra i kon-
kurrensen med liknande utbildningar vid andra universitet och högskolor (se tabell 
21, nästa sida). Studenter vid MSI, HUM, SVI och framför allt IPS avviker negativt 
medan framför allt studenter vid EHV, Lärarutbildningen och IVOSA avviker posi-
tivt.  

6.1.3 Välja samma utbildning och universitet igen? 
Mindre än hälften av studenterna uttrycker att de absolut skulle välja samma utbild-
ning om de fick chansen på nytt och 43% skulle förmodligen göra detsamma (se ta-
bell 21, nästa sida). Institutioner där studenterna har en relativt låg medelålder och 
där en jämförelsevis stor andel har sitt ursprung utanför närområdet, är i allmänhet 
mer negativt inställda jämfört med institutioner med äldre studenter och där andelen 
närregions rekryterade är större.  

Skulle studenter välja samma universitet om fick chansen att börja om igen? Ande-
len som definitivt skulle göra det är lägre (33%) än andelen studenter som definitivt 
skulle välja samma utbildning (se tabell 21). Det är åter främst studenter vid de tydli-

                                                 
48  Svarsalternativen dåligt/mycket dåligt redovisas inte, vilket förklarar varför respektive 
institutions totala värde understiger 100% . 
49 Jacobsson G, 2002, Studentspegeln 2002. Stockholm. Högskoleverket 
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gaste fjärrområdesrekryterande institutionerna med relativt låg medelålder som är 
tveksamma. Institutioner med högre medelålder, och med en större andel akademiska 
förstagenerationsstudenter och högre andel närområdesrekryterade, är mer positiva 
till att börja om vid Växjö universitet.  

De minst positiva studenterna finns vid de institutioner som har stora grupper stu-
denter som saknar tydliga mål med studierna (lågdeciderade). De mest positiva stu-
denterna finns vid institutioner med en hög andel nytto- och marknadsorienterade 
studenter.   

 
Tabell 21: Bedömning av 

utbildningen %  Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Utbildningen står sig 
bra i konkurrens med 

liknande utb. Vid andra 
lärosäten 

 65 75 70 66 56 63 71 49 31 

absolut 46 60 58 49 43 40 42 37 22 Välja samma utbildning 
igen om möjligheten 

funnits förmodligen 42 35 37 40 33 49 47 48 47 

absolut 33 41 37 38 32 33 27 28 14 Välja samma lärosäte 
igen om möjligheten 

funnits förmodligen 53 49 52 50 53 58 55 57 55 
Allvarligt funderat på 

att byta utbildning  31 12 18 22 41 41 33 36 56 

Allvarligt funderat på 
att byta lärosäte  34 17 23 26 46 47 43 32 60 

6.1.4 Byte av utbildning och lärosäte 
Ett sätt att studera hur nöjda studenter är med den livssituation som studietiden inne-
bär, är undersöka deras funderingar kring avhopp från den utbildningen de går på. 3 
av 10 nybörjarstudenter har sedan studiestarten haft allvarliga funderingar på att byta 
utbildning. Vilka studenter är det som allvarligt funderat på att byta utbildning?  

Det finns stora skillnader mellan de olika institutionerna, med IPS och IVOSA som 
två ytterligheter. En majoritet av studenterna vid IPS har funderat på att byta utbild-
ning och en relativt stor andel studenter även vid HUM och SVI har övervägt detta. 
Däremot är det få studenter vid IPED, Lärarutbildningen och framför allt IVOSA 
som uttrycker samma sak. Det är värt att notera att det främst är programstudenter 
(33%) och i mindre utsträckning ”kursare” (24%) som funderat på byte av utbild-
ning.50     

34% av studenterna har – sedan studiestarten 2002 – allvarligt övervägt att byta lä-
rosäte.  Något fler studenter har funderat på att byta lärosäte än att byta utbildning. 
Det är främst studenter som funderar på att byta utbildning som dessutom funderar på 
att byta lärosäte. 67% av de studenter som funderat på att byta utbildning har också 
funderat på att byta till ett annat lärosäte. Få studenter vid IPED, Lärarutbildningen 
och IVOSA har alltså funderat på att byta lärosäte.  

Det är intressant att det vid institutioner med en majoritet unga, lågdeciderade och 
individualitetsinriktade studenter som missnöjet främst märks. Vid institutionerna 
EHV, MSI och IPS finns dessutom en majoritet studenter som inte är akademiskt 
auktoritetsorienterade, utan bland vilka tilltron till arbetslivet är större.    

                                                 
50 Se tabell 21a i appendix 4 för kompletterande tabell om kurs- respektive programstudenters 
funderingar om byte av utbildning.  
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6.2. Sjätteterminsstudenter 

6.2.1 Betyg på utbildningen  
De erfarna studenterna är lika nöjda med sin utbildning som andraterminsstudenter-
na. 9 av 10 studenter ger betyget bra eller mycket bra och endast 1 av 10 anser att 
utbildningen är dålig eller mycket dålig. 
 
Tabell 22: Betyg 

på utbildning  Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Mycket bra 18 41 14 32 25 27 19 6 5 Betyg på 
utbildningen Bra 71 56 78 64 67 66 75 66 73 

 
Men fördelningen mellan de två svarsalternativen mycket bra och bra är skev även 

bland sjätteterminsstudenterna. Endast 18% anser att utbildningen är mycket bra och 
71% anser att utbildningen är bra. Fördelningen är extra skev bland studenter vid 
MSI och IPS där mellan 5-6% anser att den utbildning de går är mycket bra, medan 
en betydligt högre andel är nöjda vid IPED och framför allt IVOSA.  

6.2.2 Utbildningens konkurrenskraft 
En majoritet av sjätteterminsstudenterna anser att den utbildning de läser står sig väl i 
konkurrens med liknande utbildningar vid andra universitet och högskolor. Detta är 
speciellt tydligt bland studenter vid IVOSA och EHV, men mindre tydligt bland stu-
denter vid MSI och IPS. Sjätteterminsstudenternas åsikter om konkurrenskraft sam-
manfaller väl med hur andraterminsstudenterna svarat, vilket gäller även på 
institutionsnivå.  
 
Tabell 23: Bedömning av 

utbildningen %  Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Utbildningen står sig 
bra i konkurrens med 

liknande utb. Vid andra 
lärosäten 

 64 85 70 59 63 66 80 29 48 

absolut 38 56 41 26 26 34 44 24 32 Välja samma utbildning 
igen om möjligheten 

funnits förmodligen 49 37 49 43 56 52 49 45 50 

absolut 28 44 30 35 26 31 31 23 5 Välja samma lärosäte 
igen om möjligheten 

funnits förmodligen 55 41 57 58 66 60 51 48 57 
Allvarligt funderat på 

att byta utbildning  33 18 21 15 63 25 41 40 52 

Allvarligt funderat på 
att byta lärosäte  35 21 26 26 48 35 31 48 44 

6.2.3 Välja samma utbildning och universitet igen? 
Skulle sjätteterminsstudenterna välja samma utbildning om de fick börja om? En 
mindre andel av de erfarna än bland nybörjarna är helt säkra på att de skulle börja om 
på samma utbildning. Det gäller i hög grad studenter vid samma institutioner som 
bland andraterminsstudenter, med undantaget EHV. 

Endast 28% uppger att de definitivt skulle välja samma lärosäte om de fick börja 
om. Det är främst studenter vid IPS, MSI och HUM som uppger att de tveksamma. 
Det är värt att peka på att missnöjet främst visar sig – på samma sätt som bland and-
raterminsstudenterna – vid institutioner där studenterna har en relativt låg medelålder, 
är individualitetsinriktade och har en låg decideringsgrad och där många kommer 
från orter utanför närregionen. 
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6.2.4 Byte av lärosäte 
Sedan studiestarten hösten 2000 har 33% av sjätteterminsstudenterna allvarligt över-
vägt att byta lärosäte. Det är främst studenter vid HUM, IPS, MSI och EHV som 
funderat på detta, men få studenter vid IVOSA, Lärarutbildningen, IPED och SVI 
gjort detsamma.    

6.2.5 Byte av utbildning 
Hur stor andel av sjätteterminsstudenter har funderat på att byta utbildning? Svaret är 
att 35% allvarligt funderat på det, vilket är en större andel jämfört med andratermins-
studenterna.  

Liksom bland andraterminsstudenterna så är det främst vid institutioner med en re-
lativt låg medelålder, där en majoritet av studenterna lever utan familj och barn som 
studenterna allvarligt funderat på att byta utbildning. Och vid de institutioner som en 
mindre grupp funderat på utbildningsbyte så är det gemensamma att de studerande 
har en relativt hög medelålder och lever med familj och barn, vilket försvårar byte.  

6.2.6  Har bytt utbildning 
Det är inte enbart så att studenter funderar på att byta utbildning, knappt 2 av 10 stu-
denter har de facto  bytt utbildning sedan studiestarten 2000. 11% av studenterna som 
nu befinner sig vid de olika institutionerna har bytt utbildning inom den ”egna” insti-
tutionen. 8% har även bytt institution, vilket betyder att dessa studenter befann sig 
vid en annan institution vid studiestarten 2000 än den nu aktuella.  
 

Diagram 24: Andel studenter som EJ bytt respektive bytt utbildning sedan studiestarten
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Detta är rörelser inom universitetet. Utifrån det undersökningsmaterial vi för närva-
rande förfogar över finns ingen möjlighet att studera rörelser (avhopp) ut ur universi-
tetet. Men det faktum att 20% av de sjätteterminsstudenter som är kvar på universitet 
har bytt utbildning visar ändå att studenter vid Växjö universitet faktiskt hoppar av 
utbildningen eller byter lärosäte.  

Rörelser mellan de olika institutionerna är små eller mycket små. IVOSA, HUM 
och IPED är de institutioner som har störst andel studenter som vid studiestarten 
2000 inte studerade vid dessa institutioner.  



6.3 Sammanfattning 
- Studenterna ger den utbildning de läser betyget Godkänd, mer sällan Väl Godkänd. 
Mer än hälften anser att utbildningen står sig bra i konkurrens med liknande utbild-
ningar vid andra lärosäten.  
 
- Knappt hälften skulle välja samma utbildning men kanske inte samma universitet. 
Det är en relativt liten grupp som är helt säkra på att de skulle välja Växjö igen. 
 
- En tredjedel av studenterna – såväl nybörjare som erfarna – funderar allvarligt på att 
byta utbildning och lärosäte.   
 
- De mest kritiska studenterna finns vid de institutioner som har en hög andel studen-
ter utan klara studiemål och där en majoritet är individualitetsinriktade. Det är stu-
denter med objektiva möjligheter, rekryterade utanför Kronoberg och de omgivande 
länen, utan annan koppling till Växjö och Kronoberg än utbildningen, som är mest 
kritiska. Institutioner med en stor andel äldre, närområdesrekryterade studenter med 
klart definierade studiemål trivs i allmänhet bättre. Eftersom många lever ett etablerat 
liv så har de objektivt sett svårare att byta lärosäte.     
 
- Bland de studenter som är kvar den sjätte terminen har 2 av 10 bytt utbildning inom 
Växjö universitetet.  
 
- Studentrörelserna mellan institutionerna är små. Byte av utbildning innebär ofta 
byte av  utbildning inom den egna institutionen.  
 
- De som bytt utbildning är i hög grad ”kursare”. Börjar studenterna på ett program så 
är chansen att de stannar kvar i Växjö mycket högre.     
 
- Ett sätt att förstå varför studenter vid vissa institutioner är mer tveksamma till att 
börja om på samma utbildning i Växjö och varför de i högre grad funderat på avhopp 
är att se på gruppsammansättningen vid de olika institutionerna. Som tidigare redovi-
sats så är studenterna vid IPS, HUM, EHV och SVI relativt unga, en majoritet har 
inte barn och en stor grupp har sitt ursprung utanför länet (undantag HUM). Därmed 
har de inte några direkta bindningar till Växjö. Studenterna har alltså objektiva möj-
ligheter att byta både utbildning och lärosäte eftersom ”kostnaderna” för detta byte är 
relativt låga. Det kan i sig ge upphov till funderingar kring byte av utbildning och 
lärosäte. Samtidigt är det vid flera av dessa institutioner som stora grupper av studen-
ter uppvisar en låg grad av decidering, d v s de saknar starka och klart definierade 
motiv för sina studier. En jämförelsevis stor andel är dessutom tveksamma till utbild-
ningarnas konkurrenskraft, vilket kan vara ett viktigare subjektivt motiv att byta ut-
bildning och lärosäte.  

Det som utmärker institutioner där färre studenter funderat på byte av utbildning 
och lärosäte är att studenterna har en hög medelålder och ofta lever ett liv med familj 
och barn. En större andel av studenterna vid IVOSA och Lärarutbildningen kommer 
dessutom från närområdet. ”Kostnaderna” för byte av framför allt lärosäte är avsevärt 
högre i dessa grupper. Bland dessa studenter finner vi vidare studenter som är starkt 
och tydligt nytto- och marknadsinriktade, då målet med studierna för en majoritet är 
en yrkeskompetens. De institutioner dessa studenter tillhör är samtidigt utpräglat 
”yrkesinstrumentella”, och möter på så sätt studenternas nytto- och marknadsinrikt-
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ning. Sammantaget finns det viktiga objektiva hinder och goda subjektiva motiv som 
samverkar så att man varken kan eller vill byta varken lärosäte eller utbildning.  

Kombinationen av å ena sidan specifika möjlighetsstrukturer och å andra sidan 
subjektiva motiv är troligen två viktiga omständigheter om man vill förstå rörelser 
mellan utbildningar och ut ur universitetet.   

Vi vet dock inte om studenterna faktiskt flyttar eller byter utbildning, men det fak-
tum att 2 av 10 studenter bland sjätteterminsstudenterna bytt utbildning inom univer-
sitetet får ses som en fingervisning om ”tillståndet” på de olika institutionerna. 
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7. Studenters erfarenheter av kvalitetsaspekter 
Undervisningen tillhör den högre utbildningens kärnverksamhet. Ett index kon-

struerat utifrån fyra olika enkätfrågor51 ska fånga studenternas upplevelser av lärares 
undervisningskompetens. Indexet har en skala från 0 till 10 där 0 innebär ”mycket 
dåligt”, 5 ”godkänt” och 10 innebär att studenterna ger lärarna betyget ”mycket bra”.  

Kompetensen byggs upp av lärarens ämneskunskaper och förmågan att förmedla 
dessa.52  

En annan viktig kvalitetsaspekt är hur stort ”avstånd” studenter känner till lärarna, 
d v s till dem som representerar akademin. Växjö universitet har under lång tid aktivt 
vårdat bilden av det lilla lärosätet med nära och självklara kontakter mellan studenter 
och lärare. Och frågan är hur väl studenterna anser att det snabbt växande universite-
tet lever upp till den bilden? För ändamålet konstrueras ett kontaktkompetensindex 
som mäter studenters upplevelser av lärares allmänna kommunikationsförmåga, för-
mågan att öppna upp för diskussioner i undervisningen och tillgängligheten utanför 
undervisningssituationen.53 Kontaktindex redovisas på samma sätt som undervis-
ningsindex. De kvalitetsaspekter som redovisas i kapitlet är förutom betyg av lärare, 
även studenter attityder till kurslitteratur och examinationer. 

 

7.1. Andraterminsstudenter 

7.1.1 Lärarna 
Nybörjarstudenterna är totalt sett nöjda med lärarnas undervisningskompetens. De 
ger de lärare de hittills mött under utbildningen betyget 7,4. Skillnaderna mellan oli-
ka studentgruppers erfarenheter är sammantaget små (se diagram 25, nästa sida).  

Hur upplever studenterna kontakten med lärarna? Studenterna är nöjda med lärar-
nas kontaktförmåga och ger betyget 5,9. De är emellertid inte lika tillfreds med lärar-
kontakterna som de är med lärarnas undervisningskompetens (se diagram 25, nästa 
sida). Mest nöjda är studenter vid IPED och IVOSA. Minst nöjda är studenter vid 
EHV och IPS.  

De mest nöjda studenterna finner vi vid de institutioner som har den högsta medel-
åldern, som starkast domineras av närområdesrekryterade och studenter med ”icke-
akademisk” bakgrund och där de flesta har tydliga arbetslivsrelaterade mål med stu-
dierna (undantaget är studenterna vid Humaniora som har en kvinnlig dominans, men 
som har relativt unga studenter – ofta med akademisk bakgrund - och där en relativt 
stor andel ännu saknar klara mål med studierna).  

                                                 
51 Undervisningskompetens är ett index som sammanfattar studenternas erfarenheter av de 
lärare de mött sedan studiestarten hösten 2002. Indexet bygger på fyra olika frågor vilka på 
olika sätt behandlar och ringar in begreppet; 1) lärarnas kunnighet i sitt ämne 2) lärarnas in-
tresse för undervisning 3) lärarnas förmåga att begripliggöra kunskapsstoffet och 4) lärarnas 
förmåga att underlätta studenternas inlärning.   
52 Respektive institutions medelvärde redovisas. 
53 Kontaktindex sammanfattar studenternas erfarenheter av de lärare de mött sedan studiestar-
ten hösten 2002. Indexet sammanfattar fyra olika frågor vilka på olika sätt behandlar och 
ringar in begreppet; 1) Lärarnas förmåga att kommunicera med studenter 2) Lärarnas tillgäng-
lighet utanför undervisningssituationen 3) Lärarnas förmåga att öppna upp för diskussioner 
under undervisningstid 4) självklarheten i att söka lärares råd och stöd i en besvärlig situation.  
 

43   
 



De mindre nöjda studenterna finns vid institutioner som har relativt låg medelålder, 
där en jämförelsevis stor andel är manliga studenter och studenter med ”akademisk” 
bakgrund, och där rekryteringen inte sällan sker från orter utanför regionen. Det kan 
samtidigt tilläggas att det vid dessa institutioner också finns relativt stora grupper av 
studenter som ännu inte har konkreta mål med studierna och att förtroendet här är 
större för utsagor från arbetslivsrepresentanter än från akademiska lärare, vilket möj-
ligen också kan bidra till deras inställning till utbildningen. 

    

Diagram 25: Studenters skattning av lärares undervisnings- och kontaktkompetens (med.värde)
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7.1.2. Kurslitteraturen  
Drygt hälften av studenterna är nöjda med den kurslitteratur de arbetat med sedan 

studiestarten 2002, vilket är en ökning jämfört med den undersökning som genom-
fördes 2001. 6 av 10 av anser också att kurslitteraturen är en investering inför det 
kommande yrkeslivet. Men nästan hälften anser alltså inte att valet av litteratur varit 
lyckat och 4 av 10 tycker inte i att kurslitteraturen är viktigt inför det kommande 
arbetslivet.  

 
Tabell 26: Kurslitteratur 

allmänt % 

2:a 
termin 
2001 

2:a 
termin 
2003 

IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Nöjd med valet av kurslit-
teratur 44 53 60 62 60 62 53 39 41 50 

Kurslitteraturen är en 
investering inför kom-

mande yrkesliv 
- 61 72 69 66 67 59 46 50 59 

Kurslitteraturen är ofta 
svår att förstå 44 43 56 43 34 34 45 44 54 42 

Hinner sällan läsa igenom 
all kurslitteratur 72 64 83 64 57 47 67 77 59 49 

 
Det är vid EHV och MSI som skepsisen uttrycks tydligast, men sammantaget är 

kurslitteraturens nytta för det kommande arbetslivet främst ifrågasatt av de studenter 
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som ägnar kurslitteratur minst antal timmar per vecka (MSI, IPS), bland studenter 
som inte har ett konkret yrkesliv för ögonen (SVI) och bland studenter som har ett 
lägre förtroende för akademin (IPS, MSI, EHV). En förklaring till humaniorastuden-
ternas stora förtroende för kurslitteraturen är troligen att självstudier och kurslittera-
tur är en central del av deras utbildningsvardag     

4 av 10 studenter uppger att de ofta inte förstår kurslitteraturen. Utifrån tabellen 
kan man konstatera att problemet fanns bland nybörjare även år 2001. Störst problem 
har studenter vid IVOSA och MSI och minst problem har studenter vid HUM och 
IPED. Men problemet finns vid samtliga institutioner. Det spelar således ingen roll 
vilken studieorientering studenterna omfattas av. 

6 av 10 uppger vidare att de inte hinner läsa all den litteratur som hör till deras kur-
ser, speciellt vanligt är detta bland studenter vid IVOSA och EHV. En möjlig förklar-
ing kan vara att studenterna inte förstår kurslitteraturen.  

7.1.3 Engelsk kurslitteratur 
En majoritet av studenterna har kommit i kontakt med engelsk kurslitteratur även om 
det finns relativt stora skillnader mellan de olika institutionerna. 6 av 10 studenter 
som har erfarenhet av engelsk kurslitteratur uppger att de inte har problem att förstå 
den. Men det finns studenter som upplever att de har sådana problem, främst vid IPS, 
IVOSA och Lärarutbildningen. Problemen förefaller ha ökat något jämfört med år 
2001.  
 

2:a 
termin 

2:a 
termin Tabell 27: Engelsk kurslittera-

tur % IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 
2003 2001 

Kommit i kontakt med 
engelsk kurslitteratur 77 78 95 82 50 69 76 93 63 

Inga problem att förstå 
engelsk kurslitteratur 66 60 52 45 66 78 68 68 64 49 

Engelsk kurslitteratur gör 
läsningen mödosam - 52 69 69 41 44 41 44 42 48 

81 

 
Hälften av de studenter som har kommit i kontakt med engelsk litteratur uppger att 

läsningen är mödosam. Även här visar det sig att det främst är studenter vid IVOSA 
och Lärarutbildningen som har problem. Men problemen finns vid i stort sett samtli-
ga institutioner. 

7.1.4 Examinationer    
De vanligaste examinationsformerna vid Växjö universitet är salstentamen. Inläm-
ningsuppgift och hemtentamen är också relativt vanligt förekommande. Stora skill-
nader förekommer mellan olika institutioner. Vid de flesta institutionerna dominerar 
en examinationsform. Vid fyra institutioner är salstentamen den dominerande exami-
nationsformen (HUM, EHV, MSI, IPS). Den individuella studiemiljön som humanio-
rastudenterna befinner sig i förstärks på detta sätt. Men det är paradoxalt att det också 
är vid de mest kollektivt präglade studiemiljöerna, d v s där studenterna i minst ut-
sträckning lägger tid på individuella studier, som salstentamen är mest förekomman-
de. 

Inlämningsuppgift är den klart dominerande examinationsformen vid IVOSA, 
IPED och Lärarutbildningen.  

Hemtentamen (31%) är den vanligaste examinationsformen vid SVI, men det är 
den enda institution som inte har en enskilt dominerande examinationsform.  Studen-
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ter vid SVI uppger 27% inlämningsuppgift och 21% salstentamen som den vanligaste 
examinationsformen.  

 
Tabell 28: Examinationsformer  

 Mest förekomman-
de 

Främjar inlärning 
bäst 

Totalt Salstentamen 
 

Inlämningsuppgift 
 

IVOSA Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 
Lärarutb Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 

IPED Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 
HUM Salstentamen Hemtentamen 
SVI Hemtentamen Hemtentamen 
EHV Salstentamen Salstentamen 

MSI Salstentamen Projektarbete/case, 
Inlämningsuppgift 

IPS Salstentamen Projektarbete/case 

 
Utöver salstentamen och hemtentamen är inlämningsuppgift den examinationsform 

som studenterna totalt sett anser bäst främjar deras inlärning. Men vid de flesta insti-
tutioner anses den mest förekommande också vara den bästa. I några fall förekommer 
en diskrepans, då salstentamen inte anses främja inlärning i den utsträckning den 
förekommer som examinationsform.  

 

7.2. Sjätteterminsstudenterna  

7.2.1 Lärarna 
De erfarna studenternas betygsättning av de lärare de mött under utbildningen liknar 
nybörjarstudenternas. Lärarnas undervisningskompetens får betyget 6,7 av studenter-
na, vilket är bra men inte mycket bra. Studenterna vid MSI och IPS ger de lärare de 
mött under utbildningen något lägre betyg än övriga studenter.   

Sjätteterminsstudenterna ger lärarnas kontaktkompetens betyget godkänt (5,4) men 
inte mer. Även i detta fall liknar sjätteterminsstudenterna nybörjarna. Det är också 
studenter vid i stort sett samma institutioner som är nöjda och mindre nöjda. Studen-
terna vid IVOSA avviker något i positiv riktning. Sammanfattningsvis kan konstate-
ras att skillnaderna mellan studenterna, såväl mellan institutioner som mellan de två 
undersökningsgrupperna är relativt små. Sjätteterminsstudenterna svar måste relate-
ras till att de studerat under en längre period och därför mött flera olika lärare, vilket 
troligen gör betygsättning svårare. 
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Diagram 29: Studenters skattning av lärares undervisnings- och kontaktkompetens (medelvärde)
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7.2.2 Kurslitteraturen 
Skillnaderna mellan nybörjare och erfarna studenter när det gäller kurslitteraturen 

är förvånansvärt små. Hälften av sjätteterminsstudenterna är nöjda med kurslitteratu-
ren och 6 av 10 anser att den är en investering inför det framtida arbetslivet.  

 
Tabell 30: Kurslitteratur 

allmänt % 

6:e 
termin 
2001 

6:e 
termin 
2003 

IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Nöjd med valet av kurslit-
teratur 48 51 89 48 83 54 64 37 36 48 

Kurslitteraturen är en 
investering inför kom-

mande yrkesliv 
- 61 93 61 79 62 68 47 56 72 

Kurslitteraturen är ofta 
svår att förstå 35 40 34 46 32 36 37 33 52 43 

Hinner sällan läsa igenom 
all kurslitteratur 73 71 78 75 68 66 68 83 66 45 

 
Det är en relativt liten andel studenter som ser kurslitteraturen som betydelsefull med 
tanke på att de läst sex terminer och att en majoritet står vid dörren till arbetsmarkna-
den. Men sjätteterminsstudenters attityder till kurslitteratur ska spegla tre års studier 
vid Växjö universitet, vilket troligen innebär att de är ett grovt och genomsnittligt 
mått på denna grupps erfarenheter. 

Det är, efter 3 års studier, fortfarande en stor grupp som uppger att de ofta har svårt 
att förstå kurslitteraturen. Det gäller främst de kollektivt orienterade studenterna, d v 
s de som har som har mest föreläsningstid och tid i olika grupparbeten och som i 
minst utsträckning läser på egen hand. 

7 av 10 studenter har även svårt att hinna läsa igenom all litteratur, vilket kan vara 
en möjlig effekt av att de inte alltid förstår den. Sammantaget finns stora variationer 
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mellan studenter vid olika institutioner och deras upplevelser av kurslitteraturen. Men 
när det gäller kurslitteraturens svårighetsgrad, är skillnaderna relativt små. 

7.2.3 Engelsk kurslitteratur 
Det stora flertalet av sjätteterminsstudenterna har under utbildningen i Växjö kommit 
i kontakt med engelsk kurslitteratur. Det är dock värt att påpeka att relativt stora 
grupper av IPS-studenterna och studenter som läser till lärare inte läst engelsk littera-
tur.  

 
Tabell 31: Engelsk kurslittera-

tur % 

6:e 
termin 
2001 

6:e 
termin 
2003 

IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Kommit i kontakt med 
engelsk kurslitteratur 87 87 93 70 96 94 98 99 93 57 

Inga problem att förstå 
engelsk kurslitteratur 73 68 46 51 58 74 74 83 75 54 

Engelsk kurslitteratur gör 
läsningen mödosam - 48 54 58 65 43 37 27 47 48 

 
Det är en högre andel av de sjätteterminsstudenter som läst engelsk litteratur som 

också förstår den. Men det är fortfarande 3 av 10 som har problem med läsförståel-
sen. Störst är problemen vid IPED, Lärarutbildningen, IVOSA och IPS. Det är dess-
utom vid dessa institutioner vi finner de studenter som uppger att läsningen är 
mödosam.  

7.2.4 Examinationerna 
Examinationsformen salstentamen är ännu vanligare bland sjätteterminsstudenter 

än bland nybörjarstudenterna.  
 

Tabell 32: Examinationsformer  
 Mest förekomman-

de 
Främjar inlärning 

bäst 

Totalt Salstentamen 

Inlämningsuppgift, 
hemtentamen 

projektarbete/case 
 

IVOSA Uppsats, 
Inlämningsuppgift Hemtentamen 

Lärarutb Salstentamen, 
Inlämningsuppgift Hemtentamen 

IPED Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift 
HUM Salstentamen Hemtentamen 
SVI Hemtentamen Inlämningsuppgift 
EHV Salstentamen Projektarbete/case 

MSI Salstentamen Projektarbete/case, 
Inlämningsuppgift 

IPS Salstentamen Saltstentamen, 
Projektarbete/case 

 
Vid fem institutioner och bland hälften (52%) av studenterna är salstentamen den 
vanligaste examinationsformen. Däremot är det en mindre andel erfarna studenter 
som uppger inlämningsuppgift som mest förekommande. Trots att andelen uppsats-
skribenter ökar något (10%) så är detta inte en form av examination som dominerar.  

Överensstämmelsen mellan vanlig och bra examinationsform är nu sämre. Dessut-
om dominerar inte en enskild ”bästa” form av examination på samma sätt som hos 
andraterminsstudenterna. 
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7.3 Sammanfattning 
- Studenterna ger lärarnas undervisningskompetens betyget bra, men inte mycket bra. 
Skillnaderna mellan andra- och sjätteterminsstudenter är små. 
 
- Bilden av Växjö som ett lärosäte med närhet mellan lärare och studenter har ingen 
självklar plats bland studenterna. I synnerhet inte vid institutioner med yngre studen-
ter och institutioner med en relativt hög andel studenter med akademisk bakgrund 
rekryterade utanför närområdet, som exempelvis vid EHV, IPS och MSI, där tilltron 
till akademin är svagare än vid andra institutioner. 
 
- Omkring hälften av studenterna är inte nöjda med den kurslitteratur de tagit del av 
och missnöjet är störst vid institutioner med utpräglat kollektiva studiemiljöer, och 
gäller såväl andra- som sjätteterminsstudenter.  
 
- 4 av 10 studenter tycker inte att kurslitteraturen är en investering för det kommande 
yrkeslivet. Det är främst studenter - både nybörjare och erfarna - som lägger lite tid 
på självstudier som tycker så. Detta kan eventuellt ses som ett ifrågasättande av 
kopplingen mellan högre utbildning och ”världen därute” och som ett underkännande 
av den för den högre utbildningen traditionella centrala kunskapskällan.  
 
- Det är i första hand vid institutioner med en stor andel studenter med en lång arbets-
livserfarenhet inom det yrkesområde som studierna bedrivs, och bland vilka ett nytto- 
och marknadsinriktat förhållningssätt till studierna, som kurslitteraturen ses som re-
levant för det framtida arbetet. De missnöjda finns i första hand vid institutioner som 
har färre studenter med arbetslivserfarenhet. 
 
- Studenter har svårt att förstå kurslitteraturen, såväl den svenska som den engelska. 
Det gäller även studenter som har studerat tre år. 
 
- Sammantaget är studenter mindre nöjda vid de institutioner som har en stor andel 
män och studenter med ”akademisk” bakgrund, där medelåldern är relativt låg, och 
vid institutioner där rekryteringen inte sällan sker från orter utanför regionen. En av 
de möjliga förklaringarna till missnöjet är att det vid dessa institutioner finns relativt 
stora grupper av studenter som ännu inte har konkreta mål med studierna och bland 
vilka förtroendet för utsagor från arbetslivsrepresentanter därför är större än från 
akademiska lärare.    
 
- Salstentamen är den examinationsform som dominerar vid Växjö universitet. Det 
intressanta är att den är vanligare bland sjätteterminsstudenterna än bland dem som 
studerar sin andra termin. Studiekulturen bland de erfarna studenterna är mer tradi-
tionell, med katederundervisning, självstudier och salskrivning, än bland nybörjar-
studenterna. 
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8. Olika typer av utbildningsfärdigheter  
Inom ramen för högskolestudier förväntas studenter erövra ett antal olika färdigheter, 
som bl a återfinns kodifierade i Högskolelagens portalparagraf 9. Färdigheterna är i 
denna rapport indelade i allmänna, akademiska och professionella färdigheter efter 
samma princip som helt eller delvis använts av Utvärderingsenheten vid Lunds uni-
versitet i de olika Alumni-studier som där tidigare genomförts:54 
  
- Allmänna färdigheter är de övergripande förmågor som studenter förväntas förvärva 
under sin utbildning, t ex förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 
och förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem.  
 
- Akademiska färdigheter är ett antal förmågor som studenter förväntas förvärva 
inom det område som deras utbildning avser. Dessa färdigheter kan återfinnas i kurs-
planer och utbildningsbeskrivningar och har en tydlig anknytning till ett vetenskap-
ligt arbetssätt. 
 
- Professionella färdigheter är olika typer av skicklighet som  innefattar informations-
sökande och interaktion med andra, d v s studenters förmåga att hantera omvärlden.  
Dessa förmågor har en tydlig anknytning till det kommande arbetslivet.  
 

Den indelning i allmänna, akademiska och professionella färdigheter som här re-
dovisas är inte absolut, utan kan variera mellan utbildningar. Exempelvis är kommu-
nikation på engelska en akademisk färdighet för engelskstuderande och IT-
användning en akademisk färdighet för studenter vid diverse datarelaterade utbild-
ningar, medan båda kan betraktas som professionella färdigheter för studenter i inter-
nationell administration.       
 

8.1. Andraterminsstudenter om utbildningsfärdigheter 

8.1.1 Allmänna färdigheter 
En första viktig fråga är om andraterminsstudenterna under den relativt korta tid de 

studerat på den aktuella utbildningen överhuvudtaget har erfarenhet av de olika ut-
bildningsfärdigheterna? Det visar sig att de flesta studenter har erfarenhet av de all-
männa färdigheterna.55  Undantaget är att kommunicera på engelska, vilket mer än 4 
av 10 studenter uppger att de inte tränat, vid IPED, IVOSA och Lärarutbildningen 
har hälften av studenterna inte tränat den färdigheten.56  

En majoritet av de studenter som har erfarenhet av den allmänna färdighetsträning-
en är nöjda. Studenter vid IPED, Lärarutbildningen, IVOSA och HUM är mer nöjda 
medan studenter vid EHV, IPS och MSI är mindre nöjda. Det är främst inom området 
                                                 
54 Se exempelvis: Torper U, Samhällsvetare i arbetslivet  rapport nr: 2002:218, Armgard B, 
Fasth E, Nelsson O, Humanistiska studier och arbetslivet rapport 2002:217. Fasth E, Nilsson 
Lindström M, Brandingenjörer i arbetslivet rapport 2002:213.  
55 Andel totalt som svarat att de saknar erfarenhet av allmänna färdigheter: ”Göra skriftliga 
presentationer” 3%,  ”Självständigt lösa problem” 3%,  ”Använda analytisk förmåga” 4%,  
”Argumentera och övertyga” 7%,  ”Kommunicera på engelska” 43%. 
56 Av utrymmesskäl redovisas inte andel av enskilda institutioner som har erfarenhet av all-
män färdighetsträning i tabellindex 4. Kontakta författaren för mer information om du är in-
tresserad av denna tabell. 
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kommunikationsträning på engelska som de stora skillnaderna mellan studenterna 
finns och det är vid institutioner där få studenter har erfarenhet av engelska som de 
missnöjda finns. 
 
Tabell 33: Andel nöjda med 

träning av allmänna färdighe-
ter % 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Självständigt lösa  
problem 68 72 73 73 64 70 58 66 66 

Använda analytisk  
förmåga 63 66 61 72 72 69 53 66 60 

Göra muntliga  
presentationer 56 67 54 67 61 48 46 44 56 

Göra skriftliga  
presentationer 72 77 81 71 76 71 62 67 69 

Argumentera och  
övertyga 54 65 64 62 53 58 39 65 49 

Kommunicera på 
 engelska 30 19 25 27 55 39 24 31 22 

 

8.1.2 Akademiska färdigheter 
Studenterna har i allmänhet inte lika stor erfarenhet av de akademiska färdigheterna 
som av de allmänna57. En fjärdedel saknar erfarenhet av att skriva artiklar, och 2 av 
10 saknar erfarenhet av att genomföra utredningar/utvärderingar eller av att ta del av 
aktuell forskning. Däremot har de flesta erfarenhet av att använda vetenskaplig meto-
dik (90%). Men bilden är relativt splittrad. De flesta studenter vid SVI, IVOSA och 
Lärarutbildningen har tränat akademiska färdigheter medan en mindre andel studen-
ter vid IPS, MSI, EHV och HUM har gjort detsamma. Speciellt tydlig är skillnaderna 
mellan de två grupperna när det gäller att ta del av aktuell forskning och att använda 
vetenskaplig metodik. Exempelvis har 4 av 10 studenter vid EHV inte tagit del av 
aktuell forskning, medan endast 8% vid IVOSA uppger detsamma.58  

Totalt sett är studenterna minst nöjda med den akademiska färdighetsträningen. 
Studenter vid SVI, IVOSA, IPED och Lärarutbildningen är något mer nöjda, medan 
studenter vid EHV och MSI totalt är något mindre nöjda.  
 
Tabell 34: Andel nöjda med 

träning av akademiska 
färdigheter % 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Använda vetenskaplig 
metodik  51 68 50 54 51 62 41 48 48 

Ta del av aktuell forskning 42 60 46 52 42 44 22 34 22 
Genomföra utvärderingar/ 

utredningar 41 41 44 44 40 44 37 30 44 

Skriva längre artiklar 39 48 41 45 47 41 26 28 41 

 
 

                                                 
57Andel totalt som uppgivit att de saknar erfarenhet av akademiska färdigheter: ”Använda 
vetenskaplig metodik”  8%, ”Ta del av aktuell forskning” 23%, ”Genomföra utredning-
ar/utvärderingar” 19%, Skriva längre artiklar” 25%.  
58 Av utrymmesskäl redovisas inte andel av enskilda institutioner som har erfarenhet av aka-
demiska färdigheter i tabellindex 4. Kontakta författaren för mer information om du är intres-
serad av denna tabell. 
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8.1.3 Professionella färdigheter 
De flesta studenterna har erfarenhet av träning av professionella färdigheter.59 Endast 
14% saknar erfarenhet av att förklara för icke-specialister. Det handlar främst om 
studenter vid HUM som uppger detta. 1 av 10 har ingen erfarenhet av att använda IT 
för informationssökning. Det gäller främst studenter vid HUM (18%), IPED (13%) 
och EHV (12%). Endast 2% uppger att de inte har erfarenhet av att arbeta tillsam-
mans med andra.60 

De studenter som har tränat sin förmåga att arbeta i grupp är mycket nöjda. En ma-
joritet av studenterna är också nöjda med den träning de fått för att kunna använda IT 
för informationssökning, speciellt gäller det studenter vid MSI och IVOSA, i något 
mindre utsträckning studenter vid SVI. Minst nöjda är studenterna med den träning 
de fått för att förklara för icke-specialister. Det gäller främst studenter vid SVI, IPED, 
MSI och IPS.               

 Det ska ses mot bakgrund av att en majoritet av studenterna i hög utsträckning 
själva är icke-specialister termin två.  
 
Tabell 35: Andel nöjda med 

träning av professionella 
färdigheter % 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Samarbeta med andra 81 87 88 78 71 78 77 81 80 
Använda IT för informa-

tionssökning 63 69 65 58 61 56 61 80 63 

Förklara för icke-
specialister 45 44 50 42 51 37 49 38 38 

 

8.2. Sjätteterminsstudenter om utbildningsfärdigheter  

8.2.1 Allmänna färdigheter 
En viktig – men inte helt oväntad – skillnad mellan andraterminsstudenter och sjätte-
terminsstudenter är att en större grupp bland de senare har erfarenhet av färdighets-
träning. Det gäller även de allmänna färdigheterna.61 Det är mycket små grupper som 
uppger att de inte har erfarenhet av dessa, med ett undantag, nämligen att kommuni-
cera på engelska. Det visar sig att 3 av 10 studenter inte har någon erfarenhet av eng-
elsk kommunikationsträning och det är främst studenterna vid IPED, 
Lärarutbildningen och SVI som uppger det.62  

De som har erfarenhet av allmän färdighetsträning är totalt sett missnöjda med den 
träning de fått i att kommunicera på engelska men är i övrigt relativt nöjda.  

                                                 
59 Andel totalt som uppgivit att de saknar erfarenhet av professionella färdigheter: ”Samarbeta 
med andra” 2%, ”Använda IT för infarmationssökning” 0%, ”Förklara för icke-specialister” 
14%.  
60 Av utrymmesskäl redovisas inte andel av enskilda institutioner som har erfarenhet av pro-
fessionella färdigheter i tabellindex 4. Kontakta författaren för mer information om du är 
intresserad av denna tabell. 
61 Andel totalt som uppgivit att de saknar erfarenhet av allmänna färdigheter: ”Självständigt 
lösa problem” 1%, ”Använda analytisk förmåga” 2%, ”Göra muntliga presentationer” 1%, 
Göra skriftliga presentationer” 0%, Argumentera och övertyga” 3%, ”Kommunicera på eng-
elska 28%.  
62 Av utrymmesskäl redovisas inte andel av enskilda institutioner som har erfarenhet av all-
männa färdigheter i tabellindex 4. Kontakta författaren för mer information om du är intresse-
rad av denna tabell. 
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Ett genomgående fenomen är dock att studenter vid MSI, IPS och i viss mån vid lä-
rarutbildningen inte är lika nöjda som studenter vid övriga institutioner. Exempelvis 
är 4 av 10 studenter vid MSI och IPS nöjda med träningen i att argumentera och 
övertyga medan två tredjedelar av studenterna vid SVI och IPED uppger detsamma. 
6 av 10 studenter vid lärarutbildningen är nöjda med träningen i att självständigt lösa 
problem medan 8 av 10 studenter vid IVOSA uppger detsamma.   
 
Tabell 36: Andel nöjda med 

träning av allmänna färdighe-
ter % 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Självständigt lösa  
problem 72 81 61 81 81 82 75 64 68 

Använda analytisk 
 förmåga 68 78 55 76 69 89 76 53 68 

Göra muntliga 
 presentationer 62 67 67 55 69 58 69 50 50 

Göra skriftliga  
presentationer 81 84 84 89 90 90 87 61 58 

Argumentera och  
övertyga 57 60 60 67 61 67 59 40 46 

Kommunicera på 
 engelska 33 32 29 16 52 33 36 34 28 

8.2.2 Akademiska färdigheter 
Det är främst den akademiska färdighetsträningen som sjätteterminsstudenterna 

inte har erfarenhet av.63 1 av 10 har exempelvis inte tagit del av aktuell forskning, 
vilket visar sig främst bland studenter vid IPS (22%) och MSI (22%). 15% av studen-
terna har heller inte erfarenhet av att skriva längre artiklar. Däremot är det endast 3% 
som inte använt vetenskapliga metoder under de år de studerat vid Växjö universi-
tet.64  

Det är totalt sett en relativt liten andel studenter som uttrycker att de är nöjda med 
den övning av akademiska färdigheter de fått, även om de är något mer nöjda än ny-
börjarstudenterna. De mer kritiska studenterna finner vi vid Lärarutbildningen, MSI 
och IPS. Det är samtidigt värt att peka på de stora eller mycket stora skillnader som 
förekommer mellan studenters upplevelser av träning av akademiska färdigheter vid 
olika institutioner.  
 
Tabell 37: Andel nöjda med 

träning av akademiska 
färdigheter % 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Använda vetenskaplig 
metodik  63 85 47 76 73 89 61 46 51 

Ta del av aktuell forskning 42 70 37 74 59 50 39 18 22 
Genomföra  

utvärderingar/ 
utredningar 

46 45 46 56 48 64 46 27 35 

Skriva längre artiklar 48 24 53 78 59 62 45 32 27 

                                                 
63 Andel totalt som uppgivit att de inte har erfarenhet av akademiska färdigheter: ”Använda 
vetenskaplig metodik” 3%, ”Ta del av aktuell forskning” 10%, ”Genomföra utvärdering-
ar/utredningar” 9%, Skriva längre artiklar” 15%.   
64 Av utrymmesskäl redovisas inte andel av enskilda institutioner som har erfarenhet av aka-
demiska färdigheter i tabellindex 4. Kontakta författaren för mer information om du är intres-
serad av denna tabell. 
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8.2.3 Professionella färdigheter 
Sjätteterminsstudenterna har i större utsträckning erfarenhet av de professionella 
färdigheterna än andraterminsstudenterna.65 Undantaget gäller förmågan att förklara 
för icke-specialister, 1 av 10 uppger att de inte har fått sådan träning. Det är speciellt 
studenterna vid IPS (18%) och HUM (16%) som inte har tränat.66  

Det förekommer små skillnader mellan sjätteterminsstudenterna och nybörjarstu-
denternas upplevelser av den professionella träningen, vilket i sig är intressant. De 
kritiska rösterna finns främst bland studenter vid Lärarutbildningen, HUM, SVI och 
IVOSA. Att en mindre andel av de erfarna studenterna än nybörjarna är nöjda med 
den övning de fått i att förklara för icke-specialister är intressant med tanke på att 
yrken inom exempelvis vård, omsorg och skola kräver just detta.   

 
Tabell 38: Andel nöjda med 

träning av professionella 
färdigheter % 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Samarbeta med andra 85 67 87 86 71 74 93 85 91 
Använda IT för informa-

tionssökning 61 54 43 48 67 59 66 84 68 

Förklara för icke-
specialister 43 29 39 53 46 43 46 42 49 

 

8.3 Sammanfattning 
- En större andel sjätteterminsstudenter än andraterminsstudenter har erfarenhet av de 
olika färdigheterna. Man kan nog inte förvänta sig att en majoritet av studenterna vid 
sin andra studietermin ska ha hunnit få erfarenhet av de olika färdigheterna. Det är 
således viktigt att iaktta en viss försiktighet i tolkningen av såväl andelen nybörjare 
som saknar erfarenhet av de olika färdigheterna som graden av nöjdhet eller miss-
nöjdhet i gruppen. Men det är ändå små skillnader mellan de två undersökningsgrup-
perna när det gäller hur nöjda de är med den träning de fått. 
   
- Ett relativt stort antal studenter – såväl nybörjare som erfarna – har inte erfarenhet 
av eller är inte nöjda med sin träning i att kommunicera på engelska. Det gäller fram-
förallt de studentgrupper vid IVOSA, Lärarutbildningen och IPED som har störst 
problem att förstå den engelska kurslitteraturen. 
 
- Studenterna saknar främst erfarenhet av träning av akademiska färdigheter. Det 
finns dessutom stora skillnader i graden av nöjdhet av träningen av just dessa färdig-
heter. Studenter vid IPS och MSI är inte nöjda med den träning de fått, studenter vid 
IVOSA, SVI och HUM är däremot positiva och studenter vid EHV och Lärarutbild-
ningen är avvaktande. Växjö universitets utbildningsutbud är relativt ”yrkesinstru-
mentellt”, vilket kan vara en förklaring till att en stor andel saknar erfarenhet även 
den sjätte terminen, då det främst är programstudenter – de mest yrkesorienterade 
studenterna – som då är kvar i utbildningssystemet.  

                                                 
65 Andel som uppgivit att de saknar erfarenhet av professionella färdigheter: ”Samarbeta med 
andra” 0%, ”Använda IT för informationssökning” 4%,  Förklara för icke-specialister” 10%.  
66 Av utrymmesskäl redovisas inte andel av enskilda institutioner som har erfarenhet av pro-
fessionella färdigheter i tabellindex 4. Kontakta författaren för mer information om du är 
intresserad av denna tabell. 
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- Det är främst vid institutioner där majoriteten har en arbetslivsinriktad auktoritets-
orientering som en kritisk hållning till träningen av de allmänna och de akademiska 
erfarenheterna kan skönjas. Det är exempelvis värt att peka på att en majoritet av 
andraterminsstudenterna på Lärarutbildningen är akademiskt auktoritetsorienterade 
och relativt nöjda med träningen, medan en majoritet av sjätteterminsstudenterna på 
samma utbildning är auktoritetsmässigt arbetslivsinriktade och missnöjda med fär-
dighetsträningen. Men totalt sett visar det sig att det vid institutioner med en majori-
tet studenter med en akademisk auktoritetsorientering – oavsett studieorientering 
eller decideringsgrad – finns en större andel studenter med positiva erfarenheter av 
allmänna och akademiska färdigheter men också mer negativa till den professionella 
träningen. Relationen mellan studenters utbildningsorienteringar å ena sidan och 
institutionernas prägel av yrkesinstrumentalitet är troligen viktig för att förstå erfa-
renheterna.  
 
- Att en stor andel studenter – även bland sjätteterminsstudenterna – saknar erfaren-
het av att förklara för icke-specialister och att inte ens hälften är nöjda med de öv-
ningar som skett är beaktansvärt. Inte minst med tanke på att majoriteten utbildas 
inom yrkesområden där denna färdighet är eller borde vara central. 
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9. Studenterna om inflytande 
I kapitlet redogörs för inflytandefrågor. Högskolelagens § 4a föreskriver att: ”Studen-
terna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolor-
na. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att 
vidareutveckla utbildningen” (Lag 2000: 260). Studenters inflytande är alltså en cen-
tral punkt i svensk högskolelag,  i utvärderingssammanhang och därmed även i denna 
rapport. Det finns ett antal olika sätt att studera inflytandefrågor. Här redovisas frågor 
om utvärdering, som det stora flertalet av studenterna har erfarenhet av: 
 
- Eget intresse. Hur intresserade är studenterna själva av att delta i arbetet med att 
förbättra och utveckla utbildningen? 
- Förutsättningar för kvalitetsarbete. Upplever studenter att de har möjlighet att på-
verka utbildningen och ger universitetet – genom lärarnas utvärderingsaktiviteter– 
tillräckligt utrymme för studenternas arbete med kvalitetsfrågor.  
- Återkoppling. Anser studenterna att kvalitetsarbetet leder till positiv utveckling av 
deras utbildningar?  

9.1 Nybörjarstudenter  

9.1.1 Studenternas intresse för inflytandefrågor 
Hur stort intresse finns bland nybörjarstudenter för inflytande- och utvärderingsfrå-
gor? Det visar sig att en knapp majoritet är intresserade av dessa frågor. En stor 
grupp studenter är alltså inte intresserade av dessa frågor vilket är speciellt märkbart 
vid EHV, HUM och MSI. 
 
Tabell 39: Intresse för 
och tillfredsställelse 
med inflytande % 

 
Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Eget intresse Intresse för inflytande-
frågor 54 53 54 58 48 64 45 47 60 

Nöjda med möjlighe-
ten att påverkar 35 35 38 49 32 31 25 35 55 

Nöjda med lärarnas 
intresse för kurs 

utvärderande diskus-
sioner 

36 29 45 56 37 30 25 37 33 Förutsättningar för 
kvalitetsarbete 

Nöjda med den tid 
som avsätts för kursut-

värdering 
34 39 36 44 28 33 34 25 29 

Återkoppling 
Nöjda med utvärde-

ringarnas påverkan på 
kursernas utformning 

32 47 35 39 23 29 26 25 37 

9.1.2 Förutsättningar för kvalitetsutvecklingsarbete 
Vilka förutsättningar finns för kvalitetsutvecklingsarbetet? Drygt en tredjedel av stu-
denterna är nöjda med möjligheten att kunna påverka utbildningen, en något större 
andel vid IPS och IPED. Det är alltså en relativt liten andel nybörjare som är nöjda 
med möjligheten att påverka.  

Vilka förutsättningar finns för att involvera studenter i kvalitetsutvecklingsarbetet? 
Upplever studenterna att det finns intresse från lärarnas sida, och ges det utrymme 
under den schemalagda tiden för arbetet med utveckling av utbildningarna? 

Studenterna upplever att det finns ett svalt intresse från lärarhåll för att diskutera 
utvärderingsfrågor, endast 36% är nöjda, en något högre andel studenter vid IPED 
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och Lärarutbildningen, medan framför allt studenter vid EHV och SVI är mindre 
nöjda.  

Andraterminsstudenterna är heller inte nöjda med den tid som avsätts för utvärde-
ringsfrågor. 34% är nöjda, en högre andel vid IPED och Lärarutbildningen. Studen-
terna upplever alltså att det varken finns intresse eller tid för arbete med 
kvalitetsfrågor tillsammans med lärare.     

9.1.3 Återkoppling av kvalitetsarbetet 
Upplever studenterna att det finns en återkoppling av utvärderingsarbetet tillbaka till 
utbildningen? En tredjedel av studenterna är nöjda med kursutvärderingarnas påver-
kan på kursernas utformning. Svaret är alltså att en majoritet inte anser att återkopp-
lingen fungerar. 
 

9.2 Sjätteterminsstudenter 

9.2.1 Studenternas intresse för inflytandefrågor 
En nästan lika stor andel sjätteterminsstudenter som nybörjare är intresserade av att 
påverka sin utbildning. På institutionsnivå finner vi däremot skillnader. En större 
andel av de erfarna än nybörjare vid Ekonomihögskolan, Humaniora och IVOSA är 
intresserade av inflytandefrågor (jmf tabell 29). Däremot är intresset mindre bland 
sjätteterminsstudenter vid MSI, IPS och Lärarutbildningen jämfört med nybörjarna 
vid dessa institutioner.  
 
Tabell 40: Intresse för 
och tillfredsställelse 
med inflytande % 

 
Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Eget intresse Intresse för inflytande-
frågor 52 63 47 55 58 60 60 43 52 

Nöjda med möjlighe-
ten att påverkar 26 48 21 34 24 23 25 26 42 

Nöjda med lärarnas 
intresse för kurs 

utvärderande diskus-
sioner 

19 37 16 21 20 13 14 19 32 Förutsättningar för 
kvalitetsarbete 

Nöjda med den tid 
som avsätts för kursut-

värdering 
22 66 25 27 22 14 16 21 29 

Återkoppling 
Nöjda med utvärde-

ringarnas påverkan på 
kursernas utformning 

18 52 13 23 25 21 13 17 19 

9.2.2 Förutsättningar för kvalitetsutvecklingsarbete 
Vad anser sjätteterminsstudenter om förutsättningarna för att kunna delta i kvalitets-
arbetet? Andelen sjätteterminsstudenterna som anser att de har möjlighet att påverka 
utbildningen de läser är lägre än bland andraterminsstudenterna. Det är egentligen 
endast studenterna vid IPS och IVOSA som avviker på ett positivt sätt.  

Vilka förutsättningar för inflytande över utbildningen upplever studenterna i sam-
band med undervisningen? 2 av 10 studenter uppger att de är nöjda med lärarnas 
intresse för utvärderingsfrågor, vid SVI och EHV är andelen ännu mindre.   

Endast 22% är nöjda med den tid som avsätts för utvärderingar, alltså en mindre 
andel jämfört med nybörjarstudenterna. Det är speciellt tydligt bland studenter vid 
SVI och EHV. Det positiva ”undantaget” är IVOSA-studenterna där två tredjedelar är 
nöjda. Studenterna upplever således att det från lärarhåll varken finns intresse eller 
tid (under lektion) att arbeta med kvalitetsfrågor.  
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9.2.3 Återkoppling av kvalitetsarbetet 
Studenterna tror inte heller att kursutvärderingar påverkar kursers utformning. Speci-
ellt tydligt är det bland studenter vid Lärarutbildningen och EHV. Majoriteten av 
studenterna vid IVOSA uppger att de är nöjda.  

 

9.3  Sammanfattning 
- Ungefär hälften av studenterna är intresserade av inflytandefrågor, såväl  nybörjare 
som erfarna studenterna.  
 
- Studenterna upplever att möjligheten att kunna påverka den utbildning de läser är 
liten. I alla fall i undervisningssammanhang och tillsammans med lärare. De upplever 
att det saknas intresse från lärarhåll och det inte heller avsätts tid för utvärderingsfrå-
gor. En konsekvens är att kvalitetsfrågor avhandlas i andra forum där endast ett be-
gränsat antal studenter finns representerade.  
 
- Studenterna menar att utvärderingarna inte används för att förändra kursernas ut-
formning. 
 
- Gemensamt för de institutioner där studenterna är minst intresserade av inflytande-
frågor är att en majoritet har en individualitetsinriktad studieorientering och/eller att 
en majoritet dessutom är lågdeciderade (HUM, EHV, MSI). Det betyder inte att det 
vid samtliga av de institutioner där en majoritet av studenterna är individualitetsori-
enterade, finns ett ointresse, vilket studenterna vid SVI och IPS är exempel på. Lågt 
intresse sammanfaller ofta med hur nöjda studenterna är. Det innebär att det vid de 
institutioner där en relativt stor andel är ointresserade också finns de minst nöjda. 
Men undantag finns, studenter vid SVI och IPS är intresserade av utvärderingsfrågor 
men inte speciellt nöjda (undantaget är IPS-studenterna som är nöjda med möjlighe-
ten att kunna påverka).  
 
- Även bland sjätterminsstudenter finns de minst nöjda studenterna vid institutioner 
som domineras av individualitetsinriktade studenter. Däremot verkar intresset för 
inflytadefrågor vara störst vid institutioner där en majoritet har en akademisk auktori-
etsorientering, medan studenter vid de institutioner där en majoritet har en arbetslivs-
inriktad auktoritetsorientering (EHV, MSI, Lärarutbildningen) visar mindre intresse 
för inflytandefrågor.  
    
- Studenterna anser dels att det inte förekommer något kvalitetsarbete, och dels att det 
kvalitetsarbete som eventuellt görs inte tar hänsyn till studenternas erfarenheter och 
önskemål. 
 
- Erfarna studenter är mer missnöjda med såväl den egna möjligheten att kunna på-
verka, som lärarnas intresse och hur återkopplingen till kurserna fungerar.  
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10. Studenter om jämställdhet 
I Högskolelagens 5§ påbjuds att ”I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mel-
lan kvinnor och män alltid iakttas och främjas”. Det finns naturligtvis ett antal olika 
sätt att studera jämställdhet och i detta kapitel redovisas huruvida studenterna själva 
upplever att de blivit negativt särbehandlade p g a könstillhörighet eller inte. Frågor-
na presenteras, med några undantag, genom antalet individer som känt eller känner 
sig utsatta för negativ särbehandling och inte genom procentuella andelar.  
 

10.1 Andraterminsstudenter 

10.1.1 Särbehandlade av andra studenter 
Problem med negativ särbehandling finns även på Växjö universitet. 63 andrater-
minsstudenter av 154367 (4%) uppger att de blivit negativt särbehandlade p g a sin 
könstillhörighet. Det ska jämföras med 15% som är riksgenomsnittet bland högskole-
studenter i Sverige.68  
 

Tabell 41: Antal individer 
som har blivit negativt särbe-
handlade av andra studenter 

pga könstillhörighet 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Särbehandlad i  
mycket hög grad 5 1 2 0 1 0 1 0 0 

Särbehandlad i 
 hög grad 4 0 1 0 1 0 0 1 0 

Särbehandlad i 
 någon grad 53 0 9 10 8 12 8 1 5 

Har EJ blivit negativt 
särbehandlad 1481 98 352 171 120 257 291 115 77 

 
Av de 62 studenter som uppger att de blivit negativt särbehandlade av andra stu-

denter är 50 kvinnor (av 1004 kvinnor) och 12 män (av 539 män). Det innebär att 
särbehandling drabbat 5% av kvinnorna och 2,2% av männen.  

Kvinnor vid vissa institutioner är mer utsatta än andra. 5 kvinnor av 32 vid IPS, 10 
kvinnor av 93 vid HUM, 8 kvinnor av 109 vid IPED och 10 kvinnor av 200 vid SVI 
uppger att de blivit negativt särbehandlade av andra studenter.69     

Manliga studenter upplever också negativ särbehandling från andra studenter, men 
inte i den utsträckning som de kvinnliga studenterna uppgivit. Av de 12 manliga stu-
denter som uppger att blivit särbehandlade finner vi 3 av 72 vid SVI, 4 av 85 vid 
Lärarutbildningen och 3 av 124 vid EHV.70 Det framkommer inga tydliga mönster 
om vid vilka institutioner som särbehandlingen från andra studenter är särskilt före-
kommande. De kvinnor som känner sig negativt särbehandlade finns både vid institu-
tioner som domineras av manliga och kvinnliga studenter. Däremot finns de manliga 
studenter som känner sig särbehandlade vid kvinnodominerade institutioner.  

                                                 
67 Internt bortfall 5,3%. 
68 Se Studentspegeln 2002. 
69 Se tabell 41a i appendix 4 för kompletterande tabell om kön och negativ särbehandling från 
andra studenter. 
70 Ibid. 
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10.1.2 Särbehandlade av lärare  
Totalt 67 nybörjarstudenter av 1432 eller 4,4% uppger att de blivit negativt särbe-
handlade av lärare p g a sin könstillhörighet.71 Det är framför allt studenter vid SVI 
(18 individer) som upplever särbehandling från lärare.  
 

Tabell 42: Antal individer 
som har blivit negativt särbe-

handlade av lärare pga 
könstillhörighet 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Särbehandlad i  
mycket hög grad 4 0 3 0 0 1 0 0 0 

Särbehandlad i 
 hög grad 4 0 1 2 1 0 0 0 0 

Särbehandlad i 
 någon grad 59 3 9 5 5 17 13 3 4 

Har EJ blivit negativt 
särbehandlad 1476 96 351 173 124 253 287 114 78 

 
Av de 67 personer som uppger att blivit negativt särbehandlade så är 48 av totalt 

1005 kvinnor. Det innebär att 4,8% av kvinnorna upplever särbehandling av lärare p 
g a  könstillhörighet.72  

13 kvinnor av 201 vid SVI, 2 kvinnor av 32 vid IPS, 2 kvinnor av 33 vid MSI, 5 
kvinnor av 93 vid HUM och 5 kvinnor av 108 vid IPED uppger att de blivit negativt 
särbehandlade av lärare.73  

19 manliga studenter av 538 upplever särbehandling pga. sin könstillhörighet av lä-
rare, och det är företrädesvis studenter vid SVI (5 indiv. av 70) och EHV (6 indiv. av 
124) som blivit utsatta.74  
  

10.2 Sjätteterminsstudenter 

10.2.1 Särbehandlade av andra studenter 
Problemet med negativ särbehandling finns även bland sjätteterminsstudenter. 36 
studenter av 718 (5%) uppger att de blivit negativt särbehandlade av andra studen-
ter.75 

 
Tabell 43: Antal individer som 
har blivit negativt särbehand-
lade av andra studenter pga 

könstillhörighet 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Särbehandlad i  
mycket hög grad 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Särbehandlad i 
 hög grad 3 0 0 0 0 1 1 1 0 

Särbehandlad i 
 någon grad 32 0 4 1 4 6 9 5 3 

Har EJ blivit negativt 
särbehandlad 682 27 175 43 45 95 162 78 57 

 

                                                 
71 Internt bortfall: 5,7%. 
72 Se tabell 42a i appendix 4 för kompletterande tabell om kön och negativ särbehandling från 
lärare. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Internt bortfall: 2,4%. 
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Det är en något högre andel studenter som uppger att de blivit negativt särbehandlade 
vid HUM, MSI och SVI än vid andra institutioner, däremot har inte någon sjätteter-
minsstudent vid IVOSA uppgivit att hon eller han blivit negativt särbehandlade. 

Det gäller främst kvinnliga studenter som uppger att det förekommer problem, 31  
av 457 kvinnor har blivit negativt särbehandlade av studenter.76 6 kvinnor av 25 vid 
MSI, 3 kvinnor av 15 vid IPS, 4 kvinnor av 38 vid HUM och 5 kvinnor av 66 vid 
SVI uppger att de blivit negativt särbehandlade.77 Problemet är mycket litet bland de 
manliga studenterna, 1,9% eller 5 män av 261 uppger att de blivit negativt särbehand-
lade pga. av sin könstillhörighet.78  

10.2.2 Särbehandlade av lärare 
Sjätteterminsstudenterna upplever i större utsträckning negativ särbehandling från 
lärare än från studentkamraterna. Det är dessutom en betydligt högre andel av de 
erfarna än bland nybörjarstudenterna. 59 individer av 715 (8,3%) upplever att de blir 
särbehandlade på ett negativt sätt.79  

 
Tabell 44: Antal individer som 
har blivit negativt särbehand-
lade av lärare pga könstillhö-

righet 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Särbehandlad i  
mycket hög grad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Särbehandlad i 
 hög grad 9 0 3 0 0 0 4 2 0 

Särbehandlad i 
 någon grad 50 0 11 3 7 7 13 6 3 

Har EJ blivit negativt 
särbehandlad 656 27 165 41 42 95 153 76 57 

 
41 kvinnliga studenter av 456 (9%) har upplevt eller upplever  att lärare särbehand-

lar dem negativt. 4 kvinnor av 25 vid MSI , 5 kvinnor av 37 vid HUM, 2 kvinnor av 
15 vid IPS  och 12 kvinnor av 109 vid EHV har upplevt problemen.80  

Det är inte enbart kvinnliga studenter som upplever eller har upplevt negativ särbe-
handling från lärares sida. 18 manliga studenter av 259 uppger att de varit utsatta för 
negativ särbehandling. 2 män av 12 vid HUM, 4 män av 37 vid Lärarutbildningen, 5 
män av 61 vid EHV och 4 män av 59 vid MSI upplever negativ särbehandling från 
lärarnas sida.81       

 

10.3 Sammanfattning  
- Negativ särbehandling p g a könstillhörighet är ett problem som existerar vid Växjö 
universitet, och det är främst de kvinnliga studenterna som upplever att de blivit ut-
satta för sådan särbehandling från lärare och studentkamrater.   
 

                                                 
76 Se tabell 43a i appendix 4 för kompletterande tabell om kön och negativ särbehandling från 
lärare. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Internt bortfall: 2,9%. 
80 Se tabell 44a i appendix 4 för kompletterande tabell om kön och negativ särbehandling från 
lärare. 
81 Ibid. 
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- Kvinnor särbehandlas negativt av andra studenter i studiemiljöer som domineras av 
såväl manliga studenter som kvinnliga studenter. Det är dock värt att framhålla att 
problemet inte existerar i lika stor utsträckning vid den institution som har den star-
kaste kvinnodominansen, nämligen vid IVOSA. Problemet behöver inte (enbart) 
uppträda i sammanhang som har med den studiebundna tiden på universitetet att göra 
utan kan också vara knutet till studenters fritid. Det är därför viktigt att inte enbart se 
till vilka institutioner som problemen förekommer när det gäller studenter som särbe-
handlas av andra studenter.  
 
- Studenterna upplever i större utsträckning att det är lärarna som särbehandlar dem  
p g a deras könstillhörighet. Nästan 1 av 10 kvinnliga sjätteterminsstudenter och 7% 
av de manliga studenterna har uppger att de blivit drabbade. Även i detta fall handlar 
det om institutioner med en relativt låg medelålder. Drabbade kvinnor återfinns vid 
institutioner som kvantitativt domineras av kvinnliga studenter, d v s vid HUM och 
EHV, men också vid institutioner som domineras av manliga studenter (MSI).       
 
- Det är möjligt att det finns ett mörkertal bland studenter som blivit drabbade av 
negativ särbehandling, då bortfallet vid dessa frågor är cirka 5% bland dem som be-
svarat enkäten. 
  
- Problemet med negativ särbehandling är allvarligt och måste därför tas på allvar av 
både studenter och inte minst universitetsrelaterad personal. Det är dock så att de 
problem som Växjö har verkar ha något mindre omfattning än vad landets högskolor 
i genomsnitt uppvisar. 
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11. Framtida yrken och arbetsplatser 
Tidigare i rapporten har de yrken som studenterna tidigare arbetat inom redovisats 
med hjälp av Standard för svensk yrkesklassificering82, SSYK. Nu ges en bild av 
vilka yrken och yrkesområden andratermins- och sjätteterminsstudenter önskar arbeta 
inom efter avslutade studier. Standard för svensk yrkesklassificering används även 
denna gång. Frågan om önskad arbetsort/region avhandlas också samt inom vilken 
arbetssektor studenter önskar arbeta.  
 

11.1 Andraterminsstudenterna 
Redogörelsen för studenters framtida yrken och arbetsplatser börjar med frågan om 
vilka yrken och yrkesområden studenter önskar arbeta inom, därefter avhandlas deras 
önskade arbetsorter/regioner och därefter den önskade arbetssektorn. 

11.1.1 Önskade yrken och yrkesområden83 
En majoritet av nybörjarstudenterna vill arbeta inom yrken som normalt kräver hög-
skoleutbildning. En mindre andel, 1 av 10, vill arbeta med s k ledningsarbete, d v s 
administrativt ledningsarbete inom både privat och offentlig sektor eller politiskt 
arbete. Det är arbeten som innebär att fatta beslut, planera, styra och samordna och 
yrken som högre ämbetsmän, politiker, chefstjänstemän, verkställande direktörer, 
drift- och verksamhetschefer etc som då efterfrågas. Det gemensamma för de flesta 
av dessa yrken är att de är högstatusyrken utan särskild angiven kvalifikations- eller 
kompetensnivå.  
 

Tabell 45: 
Önskade yrkes-
områden efter 

avslutade studier 
% 

 Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Lednings-
arbeten  11 5 1 6 6 28 23 5 8 

Arbete som kräver 
teoretisk specialist 

kompetens 
73 84 89 71 82 50 63 71 74 Arbete som 

normalt kräver 
högskoleut-

bildning 
Arbete som kräver 
kortare högsk.utb. 

eller 
motsvarande 

14 11 10 22 11 19 9 18 18 

Övrigt  1 1 0 1 1 3 5 6 0 

 
Den stora gruppen studenter vid Växjö universitet söker arbeten som kräver teore-

tisk specialistkompentens, vilket omfattar ett antal olika yrkesområden vars gemen-
samma nämnare är att de normalt kräver en längre högskoleutbildning. Drygt 7 av 10 

                                                 
82 SSYK är ett system för klassificering av individers yrke eller arbete. Den bygger på den 
internationella yrkesstandarden ISCO-88. SSYK bygger på två huvudbegrepp, typ av arbete 
som utförs och de kvalifikationer som krävs. Med kvalifikationer menas de kunskaper och 
färdigheter som erfordras för att utföra de uppgifter som hör till ett givet arbete. Det innebär 
att det är de kvalifikationer som arbetet i fråga fordrar som har betydelse, inte de kvalifikatio-
ner som den arbetstagare besitter som utför arbetet.  
83 Av utrymmesskäl redovisas inte yrkesgrupper utifrån SSYK i tabellappendix 4. Kontakta 
författaren för mer information om institutions-, ålders- och könsspecifika tabeller över stu-
denters yrkesområden och yrkesgrupper. 

65   
 



studenter, oavsett om de studerar på program eller kurs, på hel- eller halvfart, vill 
arbeta inom yrken som kräver en längre högskoleutbildning.  

14% av nybörjarstudenterna vill arbeta inom yrken som kräver kortare högskoleut-
bildning.  

 
Studenter vid IVOSA, Lärarutbildningen och IPED 
De nytto- och marknadsorienterade studenterna vid de mest yrkesinstrumentella insti-
tutionerna IVOSA, Lärarutbildningen och IPED söker yrken inom vård, omsorg och 
utbildning. Det är yrkesområden som många redan har erfarenhet av. Få studenter vid 
dessa institutioner söker ledningsarbeten, de flesta söker sig istället till yrken som 
kräver teoretisk specialistkompetens. Det innebär att 6 av 10 studenter vid IVOSA 
vill arbeta som sjuksköterskor, 12% vill arbeta som administratörer i offentlig för-
valtning och 10% vill arbeta som socialsekreterare.  

Majoriteten av lärarstudenterna, 73%, vill arbeta som grundskollärare och 11% 
som gymnasielärare.  

Skillnaden mellan lärarstudenter och IPED-studenter är att det finns en något större 
spridning av olika pedagogiska yrken i den senare gruppen. En majoritet av studen-
terna vid IPED vill arbeta som lärare, men 13% är exempelvis också intresserade av 
specialpedagogiska yrken kopplade till utbildning. 

Drygt 2 av 10 IPED-studenter uppger att de vill arbeta inom yrken som kräver kor-
tare högskoleutbildning, det gäller i första hand studenter som läser program. Det 
handlar då om yrken som i SSYK definieras som behandlingsassistent och professio-
nella idrottsutövare. Två utbildningsprogram svarar mot dessa yrken; Pedagogik med 
inriktning mot ungdoms- och missbrukarvård och Coaching och Sport Management.  
 
Studenter vid HUM, SVI och EHV 
Studenter vid SVI och EHV är inte främmande för att arbeta inom yrken som definie-
ras som ledningsarbeten. Skillnaden är att studenter vid EHV i första hand drömmer 
om ledningsarbeten i stora/medelstora företag medan studenter vid SVI i högre ut-
sträckning önskar ledningsarbeten som högre ämbetsmän eller verkschefer vid myn-
digheter m m. För de studenter vid HUM som vill ha ledningsarbeten handlar det 
uteslutande om högre tjänstemannayrken och arbeten som politiker. Skillnaden består 
i stor utsträckning i om man i första hand önskar arbete inom privat sektor (EHV) 
eller inom offentlig sektor (SVI, HUM).   

När det gäller yrken som kräver teoretisk specialistkompetens så vill mer än hälften 
av EHV-studenterna (54%) söka yrken som företagsekonomer eller marknadsförare, 
medan studenter vid SVI avser att söka sig till yrken som personaltjänstemän, journa-
lister, administratörer inom offentlig förvaltning eller socialsekreterare. För humanio-
rastudenterna är det främst läraryrken men även om yrken som journalist och 
språkvetare. 

19% av studenterna vid SVI önskar yrken som kräver en kortare högskoleutbild-
ning, d v s yrken som socialförsäkringstjänsteman, administrativ assistent och polis. 
Studenterna vid EHV söker sig i dessa fall istället till säljar- och mäklaryrken.  

 Det gemensamma för studenter som uppger att de önskar yrken som kräver kortare 
högskoleutbildning är att en stor andel studerar på fristående kurser. 
 
Studenter vid MSI och IPS        
Få studenter vid MSI och IPS har som mål att arbeta med ledningsarbeten. När det 
gäller yrken som kräver specialistkompentens så vill studenter vid MSI främst arbeta 
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som dataspecialister och lärare medan studenter vid IPS vill arbeta som ingenjörer, 
personaltjänstemän, konstnärer och administratörer i offentlig förvaltning. Vi ser här 
m a o ett mycket brett fält av yrken inom en och samma institution. 

18% av studenterna vid båda institutionerna orienterar sig mot yrken som kräver 
kortare högskoleutbildning. Det gäller främst olika teknikeryrken för såväl studenter 
vid MSI som IPS.     

11.1.2 Önskad arbetsort/region  
En majoritet av studenterna vill inte vara kvar i de omgivande länen, Kronobergs län 
eller Växjö kommun. 35% av studenterna vill arbeta i denna närregion, medan en 
majoritet hellre vill arbeta utanför regionen.  Det är främst studenter vid IVOSA, 
IPED och Lärarutbildningen – och i minst utsträckning studenter vid EHV, SVI, 
HUM och MSI – som avser att arbeta i Kronobergs län efter avslutade studier.  
 
Tabell 46: Önskad arbetsort 

efter avslutade studier % Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Växjö 13 27 11 21 13 11 9 14 13 
Övriga Kronoberg 7 23 11 7 4 2 3 5 8 
Angränsande län 15 23 21 15 15 12 12 14 7 

Stockholm/ Göteborg/ 
Malmö 25 12 19 22 20 34 35 23 32 

Övriga Sverige 26 11 35 29 22 21 18 35 30 

Utomlands 13 4 4 6 25 20 23 10 11 

 
Ett antal samverkande faktorer är viktiga för att förstå studenters benägenhet att stan-
na eller flytta. Betydelsefulla förhållanden är bland annat de följande: 
 
- Uppväxtort: Varifrån studenterna rekryteras är en betydelsefull aspekt. 6 av 10 stu-
denter som har sina rötter i länet har också som mål att arbeta i länet, vilket bara gäll-
er för 8% av de studenter som kommer från orter utanför Kronoberg.84  
 
- Ålder: En central faktor att ta hänsyn till – förutom uppväxt – är studenternas ålder. 
Ju äldre studenter och ju större andel av studenterna som kommer från närregionen en 
institution har, desto troligare att de stannar kvar i regionen av det enkla skälet att det 
är svårt för många av dessa studenter att flytta.85 En relativt stor andel studenter vid 
IVOSA, IPED och Lärarutbildningen är närregions-rekryterade, över 30 år och lever 
ett etablerat socialt liv med familj och barn, vilket hindrar flytt. Även det omvända 
gäller naturligtvis. Studenter vid SVI, EHV, HUM och MSI har en lägre medelålder 
och är oftare rekryterade från orter utanför länet och har därför mycket lättare att röra 
på sig.  

Ålder blir tillsammans med uppväxtort betydelsefulla faktorer. Vi finner exempel-
vis att 43% av studenter mellan 19-24 år uppvuxna i Kronoberg vill arbeta i länet, 
medan 85% av Kronobergsstudenter över 30 år funderar på att göra detsamma. 6% av 
studenter mellan 19-24 år som inte är uppvuxna i länet, vill arbeta i Kronoberg, me-
dan 11% av studenter över 30 år har dessa planer.86  

 

                                                 
84 Se tabell 46a i appendix 4 för kompletterande tabell om uppväxtort och önskad arbetsort. 
85 Se tabell 46b i appendix 4 för kompletterande tabell om ålder och önskad arbetsort. 
86 Se tabell 46c i appendix 4 för kompletterande tabell om ålder, uppväxtort och önskad ar-
betsort. 
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- Social bakgrund: Tidigare redovisningar i rapporten har visat att studenter med 
icke-traditionell bakgrund oftare än andra går in på väl definierade yrkesutbildningar, 
inte sällan inom vård, omsorg och skola. Det är yrken vilka ofta har en klart definie-
rad arbetsmarknad nära det redan etablerade boendet. Det påverkar också boende-
mönster efter studierna. En stor andel nytto- och arbetsmarknadsinriktade studenter 
vid IVOSA, IPED och Lärarutbildningen har dessa omständigheter att ta ställning 
till. Det innebär att det inte enbart är de äldre närområdesrekryterades livssituation 
som hindrar flytt från Kronoberg. Även den befintliga arbetsmarknaden hjälper till 
och möjliggör för denna grupp att stanna kvar på den nuvarande bostadsorten.  

Det är troligare att studenter med traditionell akademisk bakgrund läser på utbild-
ningar där arbetsmarknaden i första hand finns i mer urbaniserade regioner än Kro-
noberg. För att få ett arbete som motsvarar utbildningen tvingas specifika grupper av 
studenter flytta. Studenters livssituation tillsammans med den befintliga arbetsmark-
naden hindrar ett fortsatt liv i Kronoberg efter avslutade studier. 

Ålder, uppväxtort och social bakgrund är betydelsefulla faktorer som tillsammans 
med den befintliga arbetsmarknaden utgör en samverkande kraft som påverkar möj-
ligheten att stanna och flytta. Det ska tilläggas att även en stor andel av de yngre stu-
denterna rekryterade i Kronoberg med omgivande län, oavsett uppväxtort och 
utbildning, har som intention att flytta från regionen efter avslutade studier.    

11.1.3  Önskad sektor på arbetsmarknaden 
4 av 10 nybörjarstudenter vill arbeta inom den privata sektorn, 3 av 10 vill arbeta 
inom den offentliga sektorn, 30% vet ej. Det är främst studenter vid Lärarutbildning-
en (59%), IVOSA (43%) och HUM (34%) som uppgivit att de vill arbeta i den of-
fentliga sektorn. Vid övriga institutionerna finner vi en övervikt av studenter som vill 
arbeta inom den privata sektorn, mest tydligt är detta bland studenter vid EHV (74%) 
och IPS (62%).  
 

11.2 Sjätteterminsstudenterna 

11.2.1 Önskade yrkesområden efter avslutade studier87  
En något mindre andel sjätteterminsstudenter orienterar sig mot yrken som kräver 
teoretisk specialistkompetens, medan en större andel orienterar sig mot arbeten som 
kräver kortare högskoleutbildning.  
 
Studenter vid IVOSA, Lärarutbildningen och IPED 
Nästan 4 av 10 IVOSA-studenter uppger att de vill ha ledningsarbeten, vilket är en 
markant skillnad jämfört med andraterminsstudenterna vid institutionen. Av dessa 
vill en stor andel bli enhetschefer för ett mindre antal anställda inom den offentliga 
sektorn, vilket inte kan jämföras med mer prestigeorienterade ledningsarbeten som 
högre ämbetsmän, chefstjänstemän eller verkställande direktörer.  

Yrken som kräver teoretisk specialistkompetens innebär för IVOSA-studenterna 
yrken som sjuksköterska, socialsekreterare och personaltjänsteman medan det för 
studenter vid Lärarutbildningen uteslutande innebär yrken som grundskollärare 

                                                 
87 Av utrymmesskäl redovisas inte yrkesgrupper utifrån SSYK i tabellappendix 4. Kontakta 
författaren för mer information om institutions-, ålders- och könsspecifika tabeller över stu-
denters yrkesområden och yrkesgrupper. 

68   
 



(68%) och gymnasielärare (8%). Studenter vid IPED orienterar sig mot olika peda-
gogikrelaterade yrken men också om yrken som psykolog.  

Mycket få studenter vid IVOSA har uppgivit yrken som kräver en kortare högsko-
leutbildning. Studenter vid Lärarutbildningen och framför allt vid IPED har i större 
utsträckning uppgivit sådana yrken. Dessa studenter vid Lärarutbildningen vill bli  
förskollärare och fritidspedagoger medan de vid IPED uteslutande vill bli behand-
lingsassistener. Programmet Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbru-
karvård  utgör en stor grupp av det totala antalet sjätteterminsstudenter vid IPED.  
 

Tabell 47: 
Önskade yrkes-
områden efter 

avslutade studier 
% 

 Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Lednings-
arbeten  13 36 0 0 11 28 16 16 27 

Arbete som kräver 
teoretisk specialist 

kompetens 
63 60 80 42 78 45 60 66 52 Arbete som 

normalt kräver 
högskoleut-

bildning 
Arbete som kräver 
kortare högsk.utb. 

eller 
motsvarande 

23 4 20 58 11 25 24 18 17 

Övrigt  1 0 0 0 0 2 0 0 4 

 
Studenter vid HUM, SVI och EHV 
En mindre andel erfarna EHV-studenter – jämfört med nybörjarstudenter – har efter 
avslutade studier som avsikt att arbeta som chefer. Det finns däremot inga skillnader 
mellan erfarna och nybörjare vid SVI, nästan 3 av 10 vill arbeta som chefer i mindre 
företag eller enheter vilket är fullt möjligt särskilt för studenter vid utbildningspro-
grammet Personal och arbetsliv. Samma arbetsuppgifter vill de studenter vid HUM 
som avser att arbeta med ledningsarbeten ha. 

En klar majoritet av studenterna vid HUM vill ha arbete som kräver teoretisk spe-
cialistkompetens, medan 6 av 10 studenter vid EHV och 45% av studenterna vid SVI 
uppger detsamma. Spridningen av yrken bland studenter vid HUM och SVI är stor. 
Yrken som nämns bland humaniorastudenter är psykolog, journalist, språkvetare, 
jurist och lärare medan studenter vid SVI i första hand innebär yrken som socialsek-
reterare, samhällsvetare, journalist och personaltjänsteman. Studenter vid EHV vill 
nästan uteslutande ha yrken som företagsekonomer och marknadsförare.  

En fjärdedel av studenterna vid EHV och SVI orienterar sig mot yrken som kräver 
kortare högskoleutbildning, EHV-studenterna mot yrken som säljare, mäklare och 
inköpare och SVI-studenterna mot arbete som administrativ assistent. HUM-
studenterna vill i stor utsträckning ha likande yrken som studenter vid SVI. 

 
Studenter vid MSI och IPS 
En större andel erfarna studenter vid båda institutionerna har som mål att arbeta med 
ledningsarbeten jämfört med nybörjarstudenterna vid institutionerna, och det innebär 
uteslutande arbeten som chefer för mindre företag, myndigheter, institutioner m m.  

Andelen studenter som har som mål att arbeta inom yrken som kräver teoretisk 
specialistkompetens är däremot mindre bland sjätteterminsstudenterna vid båda insti-
tutionerna. IPS-studenterna orienterar sig mot yrken som ingenjör och personaltjäns-
teman medan MSI-studenter främst inriktar sig mot yrken som dataspecialist och 
ingenjör. 
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Knappt 2 av 10 studenter vid de båda institutionerna har som mål att efter avsluta-
de studier arbeta inom yrken som kräver kortare högskoleutbildning. IPS-studenter 
väljer då yrken som mäklare medan MSI-studenter orienterar sig mot yrken som tek-
niker, ingenjör och dataoperatör.   

11.2.2 Önskad arbetsort/region 
En något större andel av de erfarna än av nybörjarna kan tänka sig att arbeta i närre-
gionen. Men det är även bland sjätteterminsstudenterna relativt få som vill stanna 
kvar i Kronobergs län, inte minst mot bakgrund av att det bland de erfarna finns en 
högre andel som har sina rötter i länet. Men faktorer som ålder, uppväxtort och social 
bakgrund är viktiga även för att förstå de erfarnas inställning till att stanna eller flytta 
från Växjö och Kronobergs län: 
 
Tabell 48: Önskad arbetsort 

efter avslutade studier % Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Växjö 18 30 15 24 17 18 11 30 21 
Övriga Kronoberg 8 26 15 5 5 3 3 6 7 
Angränsande län 20 22 31 19 17 22 11 9 28 

Stockholm/ Göteborg/ 
Malmö 28 11 12 24 31 31 48 33 19 

Övriga Sverige 16 7 24 26 12 20 10 11 14 

Utomlands 10 4 4 2 19 5 18 11 11 

 
- Uppväxtort. Ett skäl till varför en större andel sjätteterminsstudenter vill stanna i 
Kronoberg är att en större andel har sina rötter där. Studenterna som är uppvuxna i 
Kronoberg har oftare för avsikt att arbeta länet, vilket bara gäller för 13% av de som 
är uppvuxna utanför Kronoberg.88 Det är en något högre andel än bland nybörjarstu-
denterna.  
 
- Ålder. En relativt stor grupp studenter främst vid IVOSA, Lärarutbildningen, MSI 
och IPED  avser att  arbeta i Kronobergs län efter avslutade studier, färre studenter 
vid EHV, SVI och HUM uppger detsamma. Studenter vid de fyra förstnämnda insti-
tutionerna har en relativt hög medelålder medan de tre sistnämnda institutionerna har 
en relativt låg medelålder.  
 

Åldersfaktorn innebär att det finns skillnader mellan studenter inom institutionerna. 
Av de kronobergstudenter som är mellan 19-24 vill 42% arbeta i länet medan 86% av 
kronobergstudenter över 30 år uppger detsamma.89 9% av studenter mellan 19-24 år 
som är uppvuxna utanför länet avser att arbeta i Kronoberg, medan 2 av 10 över 30 
avser att göra detsamma.90 Slutsatsen är att en större andel sjätteterminsstudenter vill 
stanna kvar i regionen för att arbeta, främst studenter över 30 år.     

11.2.3 Önskad sektor på arbetsmarknaden 
Knappt hälften av studenterna vill arbeta i den privata sektorn medan 3 av 10 vill 
arbeta i den offentliga sektorn, ca 20% vet ännu inte. Andelen som vill arbeta i den 

                                                 
88 Se tabell 48a i appendix 4 för kompletterande tabell om uppväxtort och önskad arbetsregi-
on. 
89 Se tabell 48b i appendix 4 för kompletterande tabell om ålder, uppväxtort och önskad ar-
betsregion. 
90 Ibid 
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privata sektorn är således större bland de erfarna. En delförklaring till det kan vara att 
IVOSA-studenterna utgör en mindre andel av de erfarna än av nybörjarstudenterna. 
En intressant iakttagelse är att skillnaderna mellan institutioner när det gäller privata 
respektive offentliga arbetsgivare är mer polariserad och tydlig bland de erfarna stu-
denterna. Andelen studenter vid EHV (82%), IPS (72%) och MSI (63%) som väljer 
den privata sektorn är större, på samma sätt som andelen som avser söka sig till den 
offentliga sektorn är större bland de erfarna. Det gäller då främst IVOSA (64%) och 
HUM (42%) Bland HUM-studenterna är osäkerheten störst, då 36% ännu inte be-
stämt vilken sektor de vill arbeta inom.   

  

11.3 Sammanfattning 
- Studenterna är relativt yrkestrogna. De yrken och de yrkesområden som utbildning-
arna leder till är ofta de yrken studenterna helst vill arbeta inom. Det gäller främst de  
institutioner som har en relativt hög grad av yrkesinstrumentalitet, d v s alla utom 
SVI och framför allt HUM. Bland andraterminsstudenterna är det dock en större an-
del studenter som vill ha ledningsarbeten som högre ämbetsmän, politiker, chefs-
tjänstemän, verkställande direktörer m.m. Vi finner dessa studenter främst vid SVI 
och EHV, alltså vid institutioner med unga, individualitetsinriktade studenter. Färre 
studenter bland de erfarna väljer s k prestigeyrken För även om de önskar ett led-
ningsarbete så är det främst en position som mellanchef som eftersträvas. En subjek-
tiv anpassning sker alltså till de objektiva förutsättningar utbildningarna ger. 
 
- Vid de mest yrkesinstrumentella institutionerna är yrkesvalen bland studenterna ofta 
begränsade till ett fåtal, medan spridningen av yrkesvalen vid institutioner med en 
mindre grad av yrkesinstrumentalitet är betydligt större. 
 
- Presumtiva lärare finns vid samtliga institutioner. Många studenter har som mål att 
bli lärare, även om de inte studerar på Lärarprogrammet.    
   
- Totalt sett vill de flesta studenterna inte arbeta i Kronobergs län eller i Växjö kom-
mun, det gäller såväl andraterminsstudenter som sjätteterminsstudenter. Anledningen 
är att den största andelen studenter rekryteras utanför länet.  Men för att få djupare 
kunskaper om vad studenter ser som möjligt efter avslutade studier är faktorer som 
studenternas bakgrund, universitetets utbud av utbildningar och den befintliga ar-
betsmarknaden centrala. En grovt skisserad bild av växjöstudenters framtida flytt-
mönster kan se ut enligt följande:91  
 
Stannare. Denna grupp består av studenter som kommer från Kronobergs län och 
som efter avslutade studier avser att stanna kvar i länet. Ålder är för det första en 
central faktor, då det i första hand är studenter som är 30 år och däröver från Krono-
berg som vill stanna kvar. Äldre studenter har ofta inte möjlighet att flytta från sin 
hemkommun och vill därför ofta stanna kvar efter avslutade studier. För det andra är 
social bakgrund och akademisk bakgrund viktiga faktorer, äldre studenter med en 

                                                 
91 Tabell 49 på nästa sida redovisar å ena sidan andraterminsstudenter som är uppvuxna i 
Kronoberg och deras önskade framtida arbetsregioner, och å andra sidan andraterminsstuden-
ter uppvuxna utanför Kronobergs län och deras önskade framtida arbetsregioner. Sjätteter-
minsstudenternas önskade framtida arbetsregioner utifrån institutioner redovisas i tabell 49a i 
appendix 4.    
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icke-traditionell akademisk bakgrund söker sig i stor utsträckning till utbildningar 
man vet ger avkastning i yrken som gör det möjligt att stanna kvar på den nuvarande 
bostadsorten. Stannare finns vid ett antal institutioner som har de beskrivna grupper-
na av studenter, men är speciellt tydlig vid institutioner som har en hög grad av yrke-
sinstrumentalitet och där utbildningarna har en stor arbetsmarknad, även i mindre och 
medelstora kommuner i Kronoberg.  Institutionerna IVOSA, IPED och Lärarutbild-
ningen har ett stort antal studenter med ovan beskrivna karakteristika och dessa stu-
dententer kan således räknas som Stannare.   
 

Tabell 49: 
Uppväxtregion 

och arbetsregion 
bland andrater-

minsstudenter %

 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Stannare 59 88 71 70 36 39 46 48 63 

Utflyttare 41 12 29 30 64 61 54 52 37 

Studenter 
uppvuxna i 
Kronobergs 

län 
Totalt 100% 100 

n=41  
100 

n=83 
100 

n=37 
100 

n=36 
100 

N=44 
100 

n=42 
100 

n=25 
100 

n=19 

Inflyttare 9 22 8 15 9 7 5 9 5 

Besökare 91 78 92 84 91 93 95 91 95 
Studenter 
uppvuxna 

utanför Kro-
nobergs län totalt 100% 100 

n=54 
100 

n=262 
100  

n=126 
100 

n=78 
100 

n=207 
100 

n=235 
100 

n=86 
100 

n=55 

 
Utflyttare. Denna grupp av studenter har, precis som stannare, sitt ursprung i Krono-
bergs län, men vill efter avslutade studier arbeta i andra regioner - ofta i de tre stor-
stadsregionerna och inte sällan utomlands. Det handlar i första hand om unga 
kronobergsstudenter som studerar vid institutioner där man i allmänhet vill flytta på 
sig efter avslutade studier, d v s vid SVI, HUM, EHV och MSI (undantag IPS).  
 
Besökare. Detta är en grupp studenter som inte har sitt ursprung i länet utan flyttar 
till Växjö under studietiden. Det handlar ofta om yngre studenter som vill vidare efter 
studietiden i Växjö, i vissa fall tillbaka till sina hemkommuner och i andra fall till de 
tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö eller utomlands. Besökare 
finns företrädesvis vid institutioner som har en relativt låg grad av yrkesinstrumenta-
litet, vid institutioner där det är betydelsefullt att göra karriär eller bland studenter 
som studerar vid utbildningar där arbetsmarknaden i allmänhet inte verkar uppfattas 
som speciellt gynnsam. Men åldern verkar ändå vara den viktigaste faktorn, då insti-
tutioner med en stor andel unga studenter från orter utanför länet hyser fler som kan 
förväntas försvinna efter avslutade studier. Besökare finns vid de flesta institutioner, i 
något mindre utsträckning vid IVOSA. 
 
Inflyttare. Det är främst äldre studenter som har sitt ursprung i orter utanför Krono-
bergs län. Det är totalt sett en relativt liten grupp som av olika skäl väljer att flytta in 
till kommunen. Det gäller speciellt äldre programstudenter som studerar vid institu-
tioner med hög grad av yrkesinstrumentalitet. Inflyttare finns främst bland studenter 
vid IVOSA och i någon mån IPED.   
 

Den ovan beskrivna bilden av studenters möjliga flyttmönster är en idealtypisk 
bild, och visar endast var en majoritet av nybörjarstudenterna vid respektive institu-
tion vill arbeta efter avslutade studier. Det är en grovt tecknad bild där undantag på 
individnivå naturligtvis förekommer. Sjätteterminsstudenternas möjliga flyttmönster 
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skiljer sig i stort inte från nybörjarstudenternas, men en sak är värt att notera. Bland 
de erfarna studenter som har sitt ursprung utanför Kronobergs län önskar en något 
högre andel än bland nybörjarna att arbeta i Kronoberg efter avslutade studier.92 An-
delen inflyttare ökar således något medan andelen besökare samtidigt minskar i 
samma utsträckning. Det ska ses mot bakgrund av att det totala studentantalet termin 
sex är lägre än termin två och att andelen studenter som har sitt ursprung utanför 
Kronoberg minskar bland de studenter som finns kvar termin sex. Det är också så att 
en stor majoritet fortfarande önskar sig arbete utanför Kronobergs län även bland 
sjätteterminsstudenterna. Bland de studenter som har sitt ursprung i Kronobergs län 
finns totalt sett en ungefär lika stor andel utflyttare som stannare som bland andra-
terminsstudenterna.93  Det är samtidigt viktigt att peka på att vi inte vet om detta är de 
flyttmönster som i praktiken förverkligas eftersom data endast ger svar på var studen-
terna vill flytta.  

Om vi ser till de yrkesområden som växjöstudenterna genom sina utbildningar re-
presenterar och utifrån dessa diskuterar ”flyttmönsterna” så kan vi konstatera att 
Kronobergs län och Växjö kommun i varierande grad tillförs arbetskraft och yrkes-
kunnande. Kronoberg kan från Växjö universitet i hög grad tillgodoräkna sig arbets-
kraft inom yrkes- och ämnesområden som utbildning, vård och omsorg. Det beror 
dels på att stora grupper av studenterna inom dessa områden kommer från länet men 
det beror också på att det kvantitativt sett är väl representerade yrkesområden vid 
universitetet som helhet. Länet kan som helhet i mindre utsträckning tillgodoräkna 
sig arbetskraft inom områden som ekonomi, teknik, naturvetenskap, samhällsveten-
skap och humaniora.  Det beror dels på att det är områden som drar till sig stora 
grupper ”utifrån” men också på att vissa av dem har en relativt låg representation vid 
universitetet. Vi kan alltså tala om stannande och utflyttande arbetskraft inom olika 
yrkes- och ämnesområden. 
    
 

 
 
 
 

                                                 
92 Se tabell 49a, i appendix 4 för kompletterande tabell om uppväxtort och önskad arbetsort. 
93 Ibid 
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12.  Den framtida karriären 
I kapitlet redogörs för studenternas tankar inför det kommande yrkeslivet. De frågor 
som avhandlas är viktiga faktorer inför det kommande arbetslivet och hur studenterna 
ser på egna karriärmöjligheter.    

12.1 Andraterminsstudenter om det kommande yrkeslivet 
Vad är viktigt inför det kommande yrkeslivet, hur ser studenterna på sina egna fram-
tidsutsikter? För nybörjarstudenterna är fast anställning och intellektuellt stimuleran-
de arbete mycket betydelsefullt i det komman yrkeslivet. Att få använda 
tillgodogjorda kunskaper och att tjäna mycket pengar är andra viktiga faktorer. 
 
Tabell 50: Viktigt i det kom-

mande arbetslivet % Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Att arbetet är intellektuellt 
stimulerande 96 95 95 92 97 97 97 92 96 

Fast anställning 87 87 95 83 84 83 86 89 83 
Att få använda till-

godogjorda 
 kunskaper 

85 95 93 85 84 86 75 74 80 

Hög lön 81 84 78 80 69 77 88 81 86 

Göra karriär 46 34 22 57 43 58 69 50 66 
Kunna bo kvar på nuva-

rande bostadsort 39 66 23 28 34 24 17 37 24 

 
   Vissa faktorer är gemensamma för studenter vid samtliga institutioner. Det gäller 

framför allt intellektuellt stimulerande arbete, fast anställning och hög lön.  
En majoritet av studenterna anser också att det är centralt att få använda de kun-

skaper de tillgodogjort sig under utbildningen. Vid EHV och MSI anser tre fjärdede-
lar att det är viktigt att använda tillgodogjorda kunskaper i det kommande arbetslivet.  

Det förekommer stora skillnader mellan studenterna kring frågor om karriär och att 
kunna bo kvar på nuvarande bostadsort.  En majoritet av studenterna vid SVI, EHV, 
MSI och IPS anser att karriärmöjligheter är viktiga men att frågan om att kunna bo 
kvar på nuvarande bostadsort är oviktig. Att göra karriär är oviktigt för en majoritet 
av studenter som omfattas av yrkes- och ämnesorientering, d v s vid IPED, IVOSA, 
Lärarutbildningen samt för en majoritet av studenter vid HUM. För studenter vid 
IVOSA är det dessutom viktigt att bo kvar på den nuvarande bostadsorten.   

 
Tabell 51: Egna utsikter i det 

kommande arbetslivet % Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Goda framtidsutsikter 
inför framtida anställning-

ar 
78 96 93 81 66 69 76 74 68 

God löneutveckling 63 65 57 59 48 60 79 66 70 
Goda karriärmöjligheter 60 65 48 55 47 68 76 59 66 

 
Hur ser studenterna på sina egna utsikter inför det kommande yrkeslivet? Studenter 

vid de flesta institutioner tror på goda individuella möjligheter för framtida anställ-
ningar. De flesta studenter tror dessutom – med undantag för studenter vid Humanio-
ra – på en god löneutveckling. Det är speciellt tydligt bland studenter vid EHV och 
IPS.  

Goda karriärmöjligheter tror främst studenter vid EHV, SVI och IPS på och i 
mindre utsträckning studenter vid HUM och Lärarutbildningen.   
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12.2  Sjätteterminsstudenter om det kommande yrkeslivet 
Sjätteterminsstudenternas syn på vad som är betydelsefullt inför ett kommande yrkes-
liv överensstämmer i mycket stor utsträckning med nybörjarstudenternas. Det innebär 
att även de erfarna studenterna anser att det är viktigt att arbetet är intellektuellt sti-
mulerande, att det innebär att man får använda de kunskaper man förvärvat.  Att få en 
fast anställning och att tjäna mycket pengar är också centrala faktorer. 
 
Tabell 52: Viktigt i det kom-

mande arbetslivet% Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Att arbetet är intellektuellt 
stimulerande 97 100 96 98 98 98 97 94 98 

Fast anställning 89 89 93 83 86 81 90 89 90 
Att få använda till-

godogjorda 
 kunskaper 

82 96 92 93 80 88 71 69 79 

Hög lön 82 86 77 80 65 81 88 88 79 

Göra karriär 46 40 19 41 41 48 72 49 55 
Kunna bo kvar på nuva-

rande bostadsort 33 62 48 56 26 29 17 24 26 

 
Att arbetet ska vara intellektuellt stimulerande menar nästan samtliga studenter, att 

få användning för de kunskaper man tillgodogjort sig under utbildningen är viktigt 
för en majoritet, fast i något mindre utsträckning för studenter vid EHV och MSI. 

 Att få en fast anställning är centralt för de flesta studenter oavsett vilken institution 
de studerar vid. Däremot är det främst vid institutioner inriktade mot ekonomi och 
teknik, i detta fall representerade av studenter vid EHV och IPS som anser att det är 
betydelsefullt att göra karriär. Bland studenter vid institutioner inriktade mot utbild-
ning, vård, omsorg samt vid humaniora, d v s  vid HUM, IPED, IVOSA och framför 
allt Lärarutbildningen är det mindre betydelsefullt att göra karriär. Att få en hög lön 
är eftersträvansvärt för de flesta. Undantaget här är studenter vid HUM.  

Att kunna bo kvar på den nuvarande bostadsorten är egentligen endast intressant 
för de något äldre studenterna, och för dem som inte är intresserade av att göra karri-
är, d v s för  studenter vid IVOSA, Lärarutbildningen och IPED.  

Sjätteterminsstudenter har i stort sett lika gott självförtroende som nybörjarstuden-
terna när det gäller de egna möjligheterna på en framtida arbetsmarknad. Men det 
goda självförtroendet gäller olika saker och är troligen kopplat till institutioners olika 
grader av yrkesinstrumentalitet samt till de yrkesområden utbildningarna syftar mot 
och  arbetsmarknaden för dessa yrken. Studenter som läser på utbildningar inom 
vård/omsorg och utbildning ser goda möjligheter för framtida anställningar. 

 
Tabell 53: Egna utsikter i det 

kommande arbetslivet % Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Goda framtidsutsikter 
inför framtida anställning-

ar  
72 92 91 77 50 62 66 54 75 

God löneutveckling 65 63 56 51 50 65 79 64 71 
Goda karriärmöjligheter 57 74 35 56 48 64 74 51 69 

 
Studenterna vid institutioner inriktade mot ekonomi/marknadsföring och teknik 

(EHV, IPS) tror i högre grad på god löneutveckling. Studenter vid den institution 
som är minst yrkesorienterad, HUM, är de minst optimistiska när det gäller framtida 
anställningar, löneutveckling och karriär. 
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12.3 Sammanfattning 
- De flesta studenter strävar efter ett intellektuellt stimulerande, fast arbete som in-
bringar mycket pengar och som innebär att de får användning för de kunskaper de 
förvärvat i sin utbildning. Det anser både andra- och sjätteterminsstudenter vid samt-
liga institutioner.  
 
- Hur kan vi förstå de olika valen av yrke och de olika attityderna till det kommande 
yrkeslivet som framkommer vid olika institutioner? Återigen är det av vikt att peka 
på faktorer som studenternas bakgrund, universitetets utbud, och den befintliga ar-
betsmarknaden. Det är för studenterna redan givna utgångspunkter, s k objektiva 
förutsättningar som samspelar med studenternas subjektiva praktiker, d v s handling-
ar och attityder, under studietiden. Det är således mötet mellan dåtid, nutid och fram-
tid som formar vad som är möjligt och vad som uppfattas som möjligt i de olika 
studentgrupperna. 

För det första måste vi förstå vad valet av en specifik utbildning är ett resultat av. 
Ett antal samverkande faktorer påverkar sannolikt utbildningsvalet. Social bakgrund 
är en viktig faktor som tillsammans med ålder, kön och den sociala situation studen-
terna befann sig i vid studiestarten påverkar vilka utbildningar som sågs som möjliga. 
Studenternas olika preferenser och erfarenheter påverkar valet av en utbildning och 
universitetet möjliggör genom sitt utbildningsutbud dessa olika val. Universitet och 
studenter väljer varandra.  

När väl studenterna befinner sig i akademin och studerar vid en specifik utbildning 
så innebär det att vissa framtida vägar öppnas och andra stängs. Vi kan tala om att 
studenterna, genom utbildningsval och studier vid olika utbildningar, står inför skilda 
objektiva framtidsutsikter. Om man exempelvis studerar till sjuksköterska eller lärare 
kan man ofta stanna kvar på den ort man redan bor eftersom det ”offentligas” ar-
betsmarknad finns i de flesta av Sveriges kommuner. Att kunna stanna kvar på den 
nuvarande bostadsorten var dessutom en viktig förutsättning för att överhuvudtaget 
påbörja studierna. Studenterna förblir Stannare eller blir Inflyttare till Kronobergs 
län. Men dessa yrkesutbildningar innebär samtidigt att man ”låser” sig till specifika 
yrken som dessutom är yrken som ger en tämligen måttlig inkomst (sett till antal 
studerade år) och där karriärmöjligheterna är relativt begränsade. Den framtida ar-
betsmarknaden är således en viktig faktor för att förstå attityder och val av yrke men 
också vilka framtidsutsikter som i praktiken är troliga. Det intressanta är att studen-
terna ”rättar” sig efter dessa förutsättningar, de internaliserar de objektiva framtidsut-
sikterna och skapar sig en subjektiv möjlighetshorisont. Lite förenklat kommer detta 
förhållningssätt till framtiden till uttryck genom att en majoritet studenter vid 
IVOSA, men främst vid Lärarutbildningen och IPED uppger att en fast anställning är 
viktig samtidigt som en jämförelsevis liten grupp inte tror att de kommer att tjäna 
mycket pengar eller kommer göra karriär. Studenternas val av utbildning och framti-
da ”yrkesresa” har en relativt låg grad av osäkerhetsfaktor inbyggd, vilket även 
kommer till uttryck genom att studenterna tror på goda utsikter för framtida anställ-
ningar.  

Unga studenter väljer i större utsträckning utbildningar som inte är inriktade mot 
ett specifikt yrke, snarare yrkesområde, och/eller yrke som inte har, eller inte uppfat-
tas ha, en arbetsmarknad i Växjö eller Kronobergs län. Studenterna har ofta en annan 
social situation (och till viss del social bakgrund) vilket påverkar möjligheten att 
flytta ut igen. De är ofta ensamstående, en majoritet flyttar till Växjö från andra orter 
i landet, och har därför som tidigare påvisats, möjlighet att flytta från Växjö. Den 
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sociala situationen tillsammans med den kommande arbetsmarknaden är två ”givna” 
förutsättningar som påverkar studenternas objektiva framtidsutsikter. Vissa studenter 
har intentioner att arbeta inom yrken som ger en hög inkomst med goda karriärmöj-
ligheter. De flesta av dessa studenter finns vid EHV, MSI, IPS. Studenterna uppfattar 
dessa objektiva förutsättningar genom att för egen del tro på goda utsikter för framti-
da anställningar och i större utsträckning än andra studenter på god löneutveckling 
och goda karriärmöjligheter (undantaget är framför allt sjätteterminsstudenter vid 
MSI, vars förhållningssätt påminner mer om studenterna vid HUM och SVI, se ned-
an). En majoritet av studenterna vid dessa institutioner är dessutom auktoritetsmäs-
sigt orienterade mot arbetsmarknaden vilket kan vara en delförklaring till den 
positiva bild de har av det egna framtida yrkeslivet.            

Andra studenter med liknande bakgrund, men som väljer att studera på fristående 
kurser eller ett utbildningsprogram vid HUM och SVI väljer också att söka sig bort 
från Växjö och Kronoberg. Det är institutioner med relativt låg grad av yrkesinstru-
mentalitet, vilket också visas av studenternas svar på vilket yrke de vill arbeta inom 
efter avslutade studier. Det är yrken som i många fall inte riktigt svarar mot den ut-
bildning som de studerar på och där arbetsmarknaden troligen är något osäkrare, och 
verkar uppfattas som osäker, i Kronobergs län. Studenternas framtida ”yrkesresa” 
innehåller ett antal objektiva och subjektivt uppfattade osäkerhetsfaktorer. Det visar 
sig t ex genom att studenter vid de båda institutionerna i mindre utsträckning än and-
ra studenter tror på goda utsikter för egna framtida anställningar, god löneutveckling 
och goda karriärmöjligheter (det senare gäller framför allt HUM). Framtiden uppfat-
tas alltså som mindre säker i relation till studenter vid andra institutioner.  

Det gemensamma för de olika förhållningssätten, om man kopplar dem till institu-
tioners yrkesinstrumentalitet och till den befintliga arbetsmarknaden, är att studenter-
na i stor utsträckning anpassar sig till den framtid de föreställer sig verkar rimlig. De 
anpassar sig helt enkelt till de objektiva möjligheterna som utbildningarna och den 
kommande arbetsmarknaden faktiskt ger. På detta sätt vävs dåtid, nutid och framtid 
samman i såväl objektiva som subjektiva framtidsutsikter, i detta fall tar de sig ut-
tryck i framtida yrke och attityder till den egna karriären.          
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13. Institutionssammanfattningar och några ge-
nerella problem  

13.1 Inledning 
I följande kapitel kommer en sammanfattning över studenternas attityder och förhåll-
ningssätt att göras. Det är en övergripande bild av studenterna vid de olika institutio-
nerna som ges, mer detaljerade uppgifter finner läsaren i andra delar av rapporten.  
Därefter presenteras en lista över de generella problemområden som studien visat och 
tanken är att den kan fungera som utgångspunkt för diskussion i de olika studiemiljö-
erna.  

13.1.1 Studenter på Institutionen för vårdvetenskaper och socialt arbete 
(IVOSA) 
Bakgrund och förutsättningar   
IVOSA har en relativt homogen studentgrupp. Medelåldern är hög, 32 år, och institu-
tionen domineras av kvinnliga studenter och 1 av 10 har utländsk bakgrund. IVOSA-
studenter har ett väletablerat liv vid sidan av studierna, med partner, barn och erfa-
renhet från förvärvslivet, inte sällan inom samma yrkesområden som utbildningen 
syftar till, d v s vård- och omsorgsyrken. 

Även om vissa IVOSA-studenter har förvärvat sin högskolebehörighet genom stu-
dier på något av de 3:åriga studieförberedande programmen så är behörighet genom 
2:åriga studier på gymnasium/Komvux och kompletteringsstudier på Komvux van-
ligt.   

IVOSA rekryterar i första hand studenter från Kronoberg och dess omgivande län. 
Men få bosätter sig i Växjö, merparten pendlar under utbildningen till Växjö. Mycket 
få av de som bor i Växjö bor på campus.   

IVOSA är den enda insitutionen med arbetarklass som social rekryteringsbas, en-
dast 13% har övre medelklassbakgrund. Det innebär också att en mycket stor grupp 
är akademiska förstagenerationsstudenter, d v s studenterna har föräldrar utan aka-
demisk erfarenhet.  

Trots en hög medelålder bland studenterna är utbildningen vid IVOSA den första 
akademiska erfarenheten för en majoritet studenter och i de flesta fall sökte studen-
terna den aktuella utbildningen i första hand. IVOSA är en utpräglad programinstitu-
tion där mer än hälften läser på helfart och få på distans. 

En majoritet av studenterna finansierar sina studier genom studielån. Men det är 
tydligt att många helfartsstudenter som tar lån inte klarar sig enbart på studiemedel. 
Delfinansiering genom att använda sparade medel och/eller genom ekonomiskt stöd 
från familj eller förvärvsarbete är nämligen vanligt. 
 
Studenternas utbildningsorienteringar och institutionens yrkesinstrumentalitet  
Den likartade bakgrund som studenter vid IVOSA uppvisar innebär att de ser på sin 
studiesituation på ett någorlunda likartat sätt. För en majoritet av studenterna är det 
framtida yrket centralt. Den livssituation många studenter lever i innebär på olika sätt 
att studierna i sig medför höga ”kostnader” och för att minimera dessa väljer studen-
terna att utbilda sig till ett specifikt yrke. Studenterna läser alltså inte i första hand för 
att ”testa” högskolestudier eller för att de är intresserade av ett ämne eller vill utveck-
la sig själva utan uppvisar ett nytto- och marknadsinriktat förhållningssätt till studier-
na. Däremot har akademin hög legitimitet bland studenterna. De litar mer på det som 
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akademin har att lära ut än det som förmedlas av representanter från yrkeslivet. Det 
ska ses mot bakgrund av att en majoritet själva har arbetat inom det specifika yrkes-
området de utbildar sig.  IVOSA har som institution en hög grad av yrkesinstrumen-
talitet genom att institutionen förmedlar undervisning inom utbildningar som leder 
till specifika yrken.  
 
Mottagande 
Den relativt höga medelåldern och det faktum att få studenter bor i Växjö och på 
campus påverkar troligen deras erfarenheter av de olika mottagningsaktiviteter som 
förekommer vid studiestarten. Få studenter har exempelvis erfarenhet av nollningsak-
tiviteter, trots att det är en programinstitution. Däremot har en majoritet studenter 
erfarenhet av information från Studentkår och utbildningsförening och drygt hälften 
är nöjda med denna introduktion. Liksom studenter vid övriga institutioner har nästan 
alla erfarenhet av universitetets formella mottagande genom de första mötena med 
lärare och genom allmän studieinformation, vilket mer än hälften dessutom är nöjda 
med.  
 
Studiepraktiker och studieattityder 
För majoriteten nybörjarstudenter utgör IVOSA en kollektiv studiemiljö, medan det 
för sjätterminsstudenterna innebär en individuell studiemiljö.  Helfartsstudenterna 
lägger i genomsnitt 34-38 timmar på studierna och för andraterminsstudenterna inne-
bär det främst studier tillsammans med andra medan självstudier tar de erfarna stu-
denternas mesta tid. Den vanligaste examinationsformen bland studenterna är 
inlämningsuppgift, vilket andraterminsstudenterna är nöjda med, medan sjätteter-
minsstudenterna menar att hemtentamen bättre främjar deras inlärning.  

IVOSA-studenterna är nöjda med stora delar av undervisningen som ges vid deras 
utbildningar. De är mest nöjda av alla studenter med lärarnas undervisningskompe-
tens, d v s lärarnas kunnighet i sitt ämne och deras förmåga att förmedla kunskaps-
stoffet. De anser samtidigt att det är lätt att få kontakt med lärare. IVOSA-studenter 
är relativt nöjda med valet av kurslitteraturen och en majoritet anser att litteraturen är 
en investering inför det kommande yrkeslivet. Det finns dock två problem förknippa-
de med studenternas läsning av kurslitteratur. För det första hinner 8 av 10 studenter 
inte läsa igenom all litteratur som hör till deras kurser och för det andra har speciellt 
andraterminsstudenterna ofta svårt att förstå litteraturen, men bristen på läsförståelse 
finns även bland de erfarna. Svårigheten att förstå kurslitteraturen gäller inte minst 
den engelska litteraturen som studenterna kommer i kontakt med. Ungefär hälften av 
studenterna uppger att de har problem att förstå den, vilket är en stor andel jämfört 
med studenter vid andra institutioner. 

Problemet med engelska kunskaper återkommer vid frågor om hur studenterna 
uppfattar de olika färdigheter som de under utbildningen förväntas erövra och som 
beskrivs i högskolelagen. Få studenter är nöjda med den träning de fått i att kommu-
nicera på engelska. I övrigt är IVOSA-studenterna totalt sett nöjda med träning av 
olika färdigheter såsom träning i analytiskt tänkande, att självständigt lösa problem 
och att använda vetenskaplig metod. De är däremot inte nöjda med den övning de fått 
i att göra vetenskapliga utvärderingar eller av att skriva artiklar. Det är intressant att 
endast 3 av 10 sjätteterminsstudenter är nöjda med träningen i att förklara för icke-
specialiter, speciellt mot bakgrund av att flertalet av de yrken som utbildningen vid 
institutionen leder till innebär nära kontakt med patienter etc.  
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Olika former av bedömningar av utbildning och lärosäte 
Trots att studenterna i vissa avseenden inte är nöjda med specifika moment i utbild-
ningen ger de sin utbildning gott betyg. För det första anser en klar majoritet att den 
utbildning de läser står sig bra i konkurrens med liknande utbildningar vid andra uni-
versitet och högskolor. För det andra skulle en majoritet absolut välja samma utbild-
ning igen om möjligheten fanns, även om färre är helt säkra på att de skulle välja 
samma lärosäte. IVOSA-studenterna tillhör dessutom de Växjöstudenter som i minst 
utsträckning allvarligt funderat på såväl byte av utbildning som byte av lärosäte.  

IVOSA-studenterna är mindre nöjda med inflytandet över den egna utbildningen. 
Det gäller såväl förutsättningar för det kvalitetsarbete som bedrivs, men också åter-
kopplingen av kvalitetsarbetet tillbaka in i utbildningen. Bland nybörjarstudenter är 
35% nöjda med möjligheten att själva påverka utbildningen och endast 3 av 10 är 
nöjda med lärarnas intresse för utvärderingar. Vidare är hälften av studenterna nöjda 
med återkopplingen av kvalitetsarbetet, d v s med kursutvärderingarnas påverkan på 
kursers utformning. Det ska ses mot bakgrund av att drygt hälften av studenterna vid 
institutionen är intresserade av inflytandefrågor. 

Studenterna vid IVOSA är de studenter som i minst utsträckning uppger att de bli-
vit negativt särbehandlade pga sin könstillhörighet. Bland sjätterminsstudenterna 
finns ingen som uppger sig blivit negativt särbehandlad, varken av andra studenter 
eller av lärare. Vi kan alltså konstatera att studenterna är relativt nöjda med den ut-
bildning de går, med några undantag.  

 
Framtiden 
Studenternas bakgrund tillsammans med det etablerade sociala liv de lever påverkar 
valet av en utbildning vid IVOSA och tillsammans med universitetet och arbets-
marknaden formar den deras förhållninssätt till studier och syn på framtiden. IVOSA-
studenter vill i första hand vara kvar på den ort de bor på under studietiden. De vill ha 
yrken som motsvarar deras utbildning vilket inte är helt självklart bland yngre stu-
denter vid andra institutioner. Att göra karriär är mindre betydelsefullt för studenter-
na, däremot är fast anställning mycket viktigt, och studenterna tror också på goda 
utsikter för framtida anställningar. Ungefär två tredjedelar av studenterna har tilltro 
även till egna karriärmöjligheter och god löneutveckling.   
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13.1.2 Studenter på Lärarutbildningen 
Bakgrund och förutsättningar 
Lärarstudenter har hög medelålder, 32 år bland andraterminsstudenterna och 29 år 
bland sjätteterminsstudenterna. Majoriteten är kvinnor, och en stor andel studenter 
lever ett etablerat socialt liv med partner och hemmavarande barn. Det gäller i stor 
utsträckning andraterminsstudenter och i mindre utsträckning sjätteterminsstudenter. 
Ungefär 1 av 10 har utländsk bakgrund. Majoriteten har erfarenhet av förvärvslivet 
innan de påbörjade sina studier, inte sällan som lärare eller inom vård och omsorg 
eller arbete inom tillverkningsindustrin.  

Hälften av studenterna har läst ett 3:årigt studieförberedande gymnasieprogram. 
Men lärarstudenternas skiljer sig från institutioner med en lägre medelålder genom att 
en större andel har läst på 2:årigt program på gymnasium/Komvux. 2 av 10 har kom-
pletteringsläst på Komvux.  

Lärarutbildningen har bland nybörjarstudenterna ingen tydlig geografisk rekryte-
ringsbas. En fjärdedel av utbildningens studenter rekryteras från Kronobergs län, 
medan 4 av 10 rekryteras från de omgivande länen och 35% av studenterna kommer 
från orter utanför närregionen. De studenter som finns kvar den sjätte terminen är 
mer lokalt och regionalt rekryterade. 

Relativt få nybörjarstudenter flyttar till Växjö. Knappt 4 av 10 bosätter sig i kom-
munen under studietiden, medan en majoritet pendlar från orter utanför Växjö. Bland 
sjätteterminsstudenterna bor däremot en majoritet i Växjö. 

En majoritet studenter vid Lärarutbildningen har en arbetar-, lägre medelklass eller 
företagarbakgrund utan högskoleutbildning. Det innebär att de flesta är akademiska 
förstagenerationsstudenter.  

Trots att studenterna på Lärarutbildningen har en hög medelålder är en majoritet 
högskolenybörjare, d v s de har inte tidigare studerat på högskolenivå. Vidare sökte 
nästan samtliga nybörjarstudenter Lärarutbildningen i Växjö i första hand medan 
något färre sjätteterminsstudenter uppger detsamma. Trots att Lärarutbildningen är en 
programutbildning så läser 4 av 10 nybörjarstudenter på halvfart.  

Drygt 4 av 10 nybörjarstudenter finansierar sina studier genom studielån medan 
siffran för sjätteterminsstudenterna är betydligt högre. En delförklaring är troligen att 
andelen helfartsstudenter är högre bland de erfarna. Alternativa sätt att finansiera 
studier är att använda sparade medel, ekonomiskt stöd från partner och/eller från 
föräldrar. Dessutom förvärvsarbetar omkring en tredjedel för att få en inkomst.  

Även de helfartsstudenter som tar studielån verkar ha problem med ekonomin. En 
relativt stor andel av de studenterna får även ekonomiskt stöd av partner och/eller 
från föräldrar, använder sparade medel och/eller förvärvsarbetar för att kunna finan-
siera studierna.  

 
Studenters utbildningsorientering och institutionens yrkesinstrumentalitet 
En majoritet av studenterna vid Lärarutbildningen studerar främst för ett framtida 
yrke, vilket innebär en yrkeskompetens eller behörighet till läraryrket, ett yrke man i 
vissa fall redan har erfarenhet av. En majoritet har alltså ett nytto- och marknadsori-
enterat förhållningssätt till studierna. Få studenter läser Lärarutbildningen för att de i 
första hand vill pröva på högskolestudier, eller för att de är speciellt intresserade av 
ett ämne eller en personlig utveckling. En intressant skillnad är nybörjares och erfar-
nas auktoritetsorientering. Trots den nytto- och marknadsorienterade studieinrikt-
ningen så litar andraterminsstudenter mer till akademins utsagor om 
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utbildningsrelaterade kunskaper medan sjätteterminsstudenter litar mer till vad repre-
sentanter från arbetslivet förmedlar.  

Lärarutbildningen erbjuder just det som är studenternas främsta mål med studierna, 
nämligen en önskan om ett specifikt yrke. Lärarutbildningen har således en hög grad 
av yrkesinstrumentalitet som passar den specifika gruppen av studenter bra.  

 
Mottagande 
Studiestarten innebär att studenterna på olika sätt introduceras till livet som student. 
Den formella introduktionen sker genom information om studierna och genom den 
första lärarkontakten. En majoritet av lärarstudenterna är nöjda med informationen de 
fick om studierna, men det är viktigt att tillägga att 4 av 10 studenter är missnöjda. 
Tre fjärdedelar är nöjda med det mottagande de fick från lärare. En relativt stor andel 
studenter saknar erfarenhet av vissa av de introduktionsaktiviteter som ligger utanför 
universitetets formella ram. Det gäller då faddersystem, nollning, Studentkårsinfor-
mation och information från utbildningsförening. De flesta studenter som läser hel-
fart och program har erfarenhet av dessa aktiviteter medan programstudenter på 
halvfart och kursstudenter i mindre utsträckning har gjort dessa erfarenheter. En rela-
tivt liten andel studenter med erfarenhet av de olika aktiviteterna är nöjda.  
 
Studiepraktiker och studieattityder 
Lärarstudenter som studerar på helfart avsätter runt 30 timmar i veckan för studier, 
och merparten av dessa timmar utgörs av undervisning och grupparbeten i olika for-
mer, vilket innebär att Lärarutbildningen är en kollektiv studiemiljö för en majoritet, 
även om det inte är lika utmärkande bland sjätteterminsstudenterna. Bland andrater-
minsstudenterna är den vanligaste examinationsformen inlämningsuppgift och bland 
sjätteterminsstudenterna är det främst salstentamen och inlämningsuppgift. Studen-
terna anser att inlämningsuppgift och hemtentamen är de former av examination som 
bäst främjar deras inlärning.  

Andraterminsstudenterna är mer nöjda än sjätteterminsstudeterna vad gäller kurslit-
teraturen, även om stora grupper av nybörjarstudenter inte heller är speciellt nöjda 
med val av kurslitteratur. Drygt 4 av 10 lärarstudenter har ofta svårt att förstå kurslit-
teraturen och det intressanta är att siffran är högre bland sjätteterminsstudenterna. 
Bland de studenter som kommit i kontakt med engelsk litteratur under utbildningen, 
vilket de flesta har, så uppger hälften att de har svårt att förstå engelsk kurslitteratur. 
Att träna kommunikation på engelska är dessutom en utbildningsrelaterad färdighet 
som studenterna inte är nöjda med. Totalt sett är dock studenterna nöjda med övning-
ar i olika  utbildningsfärdigheter. Men vissa undantag förekommer. 4 av 10 sjätteter-
minsstudenter är inte nöjda med träning de fått i att tänka självständigt och hälften är 
missnöjda med träningen av att använda vetenskaplig metodik. Endast 4 av 10 sjätte-
terminsstudenter är nöjda med träningen av att förklara för icke-specialister.  

Studenterna ger de lärare de mött under utbildningen relativt högt betyg. Lärares 
undervisningskompetens, d v s kunnighet i ämne och förmåga att lära ut kunskapstof-
fet får betyget 7,7 av nybörjarstudenterna på en tiogradig skala, medan lärares förmå-
ga att skapa kontakt med studenter får betyget 6,0. Sjätteterminsstudenterna ger 
lärarnas olika kompetenser något lägre betyg.            

 
Olika former av helhetsbedömningar av utbildning och lärosäte 
De flesta studenterna anser att Lärarutbildningen står sig bra i konkurrens med lik-
nande utbildningar vid andra lärosäten, och 6 av 10 nybörjarstudenter skulle absolut 
välja samma utbildning igen, däremot råder det tveksamhet i denna grupp om man då 
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skulle välja Växjö universitet. Sjätteterminsstudenterna är mer tveksamma, en mino-
ritet skulle absolut välja samma utbildning och lärosäte igen. Trots att studenterna är 
mindre nöjda på dessa punkter är det få studenter som funderat på att byta utbildning 
eller lärosäte. En förklaring till det kan vara att de är starkt yrkesinriktade och därmed 
begränsas utbildningsvägarna. Dessutom finns en relativt stor grupp studenter som 
helt enkelt inte har möjlighet att byta lärosäte på grund av den sociala situation de 
lever i, med barn, partner och ett redan etablerat boende.  

Liksom studenter vid andra institutioner är lärarstudenter inte speciellt nöjda med 
det kvalitetsarbete som sker i utbildningen och som de själva har insyn i och kan 
påverka. De är inte nöjda med möjligheten att själva påverka Lärarutbildningen, inte 
heller med lärarnas intresse för att dra in studenter i kvalitetsarbete eller med hur 
kursutvärderingar påverkar kursernas utformning. Bland sjätteterminsstudenterna är 
detta missnöje mycket tydligt, där 2 av 10 anser sig kunna påverka utbildningen och 
endast 16% är nöjda med lärarnas intresse för utvärderande diskussioner och 13% är 
nöjda med hur utvärderingar påverkar kursers utformning.  

Könsdiskriminering existerar inom Lärarutbildningen, fast i något mindre omfatt-
ning än vid andra institutioner sett till gruppens storlek. 25 nybörjarstudenter uppger 
att de har blivit negativt särbehandlade pga sin könstillhörighet. Det handlar i första 
hand om kvinnliga studenter och särbehandlingen utövas av såväl studenter som lära-
re. 18 sjätteterminsstudenter känner sig negativt särbehandlade och även i denna 
grupp är det kvinnor som känner sig drabbade, främst av lärare. 
 
Framtiden  
Lärarstudenter studerar för att bli lärare, det är få studenter som har andra planer. De 
flesta avser söka sig till de orter de ursprungligen kommer från. För lärarstudenter är  
karriär en inte speciellt viktig faktor, och det är jämförelsevis relativt få som tror att 
de kommer att göra karriär. Att kunna bo kvar på den nuvarande bostadsorten är inte 
centralt bland andraterminsstudenterna men är desto viktigare för sjätteterminsstu-
denter. Även om en god löneutveckling är betydelsefull för de flesta lärarstudenterna 
så tror endast hälften på en sådan för egen räkning. Däremot nästan alla att de har 
goda utsikter för framtida anställningar.      
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13.1.3 Studenter på Institutionen för Pedagogik (IPED) 
Bakgrund och förutsättningar 

IPED har de "äldsta" studenterna i Växjö. Medelåldern bland andraterminsstuden-
terna är 33 år och bland sjätteterminsstudenterna 34 år. Det innebär att många IPED-
studenter lever ett helt annat studentliv än studenter vid andra institutioner genom att 
en majoritet lever tillsammans med en partner, en tredjedel har hemmavarande barn. 
Majoriteten har dessutom en lång erfarenhet av förvärvsarbete, inte sällan inom yr-
kesområden som vård, omsorg och utbildning. IPED är en institution dominerad av 
kvinnliga studenter, få nybörjare har utländsk bakgrund.  

För att få behörighet till högskolestudier har en majoritet av studenterna läst på nå-
got av de treåriga studieförberedande programmen, studier på ett 2-årigt program och 
kompletteringsstudier på Komvux är inte helt ovanligt.   

IPED rekryterar framgångsrikt nybörjarstudenter utanför Kronobergs län. Bland 
sjätteterminsstudenterna återfinns dock en större andel studenter med ett lokalt och 
regionalt ursprung. Drygt hälften av IPED-studenterna flyttar inte till Växjö utan 
pendlar över dagen. De studenter som bor i Växjö kommun, bosätter sig ofta utanför 
campus. 

Även om en stor andel studenter har medelklassbakgrund så dominerar inte denna 
grupp på samma sätt som vid exempelvis SVI och EHV. Sammantaget har en majori-
tet av studenterna föräldrar utan erfarenhet av akademiska studier, och är därmed 
akademiska förstagenerationsstudenter.  

Pedagogiska institutionen har de mest studieerfarna nybörjarna vid Växjö universi-
tet, då nästan 6 av 10 studenter har tidigare erfarenhet av studier på högskolenivå. 
Nästan alla nybörjarstudenter vid IPED valde utbildningen i pedagogik i Växjö i 
första hand, medan en något mindre andel av de erfarna uppger detsamma. Institutio-
nens utbildningsutbud  var år 2003 främst uppbyggt kring fristående kurser och i 
mindre utsträckning kring utbildningsprogram. En naturlig konsekvens är därför att 
en majoritet läser fristående kurser speciellt bland nybörjarstudenterna. I den gruppen 
läser dessutom hälften på halvfart och 4 av 10 på distans. Det är troligen en av för-
klaringarna till varför endast 4 av 10 av nybörjarstudenterna tar studielån men att 7 
av 10 sjätteterminsstudenter gör detsamma.  

Studierna är för en majoritet av IPED-studenterna en deltidssyssla vid sidan av för-
värvsarbetet. Och för den grupp av IPEDs helfartsstudenter som tar studiemedel med 
lån gäller att 3 av 10 delfinansierar genom förvärvsarbete och 2 av 10 använder spa-
rade medel. 

 
Studenters utbildningsorientering och institutionens yrkesinstrumentalitet 
Studier vid IPED innebär i de flesta fall att studenterna vill uppgradera en yrkeskom-
petens, eller tillförsäkra sig en sådan. En majoritet av studenterna uppvisar ett nytto- 
och marknadsinriktat förhållningssätt till studierna, där studierna förväntas ge en 
specifik avkastning. Trots att studieorienteringen är starkt inriktad mot arbetsmark-
naden så har akademin en stark legitimitet bland IPED-studenterna. De litar mer på 
det som akademin har att lära ut än det som arbetslivets representanter förmedlar. 
Detta sätt att förhålla sig till utbildning och akademin påverkar hur studenterna för-
håller sig till den utbildning de läser, men påverkar också på ett specifikt sätt hur de 
ser på framtid etc. Institutionen för Pedagogik är en relativt yrkesinstrumentell i me-
ningen att institutionen förbereder studenter för ett antal yrken relaterade till ett spe-
cifikt ämnesområde, vilket passar IPED-studenternas krav bra.  
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Mottagande 
Det faktum att IPED är en kursinstitution avspeglar sig i studenternas erfarenhet av 
det mottagande de får från olika håll vid studiestarten. Studenterna har av naturliga 
skäl erfarenhet av det mer formella mottagandet genom möten med lärare och institu-
tion. En majoritet studenter har ingen erfarenhet av de mottagningsaktiviteter som 
ligger utanför universitetets ram. Mer än 4 av 10 saknar exempelvis information från 
studentkår, faddersystemet är dåligt utbyggt och nollning förekommer i liten ut-
sträckning. Avsaknaden av dessa mottagaraktiviteter är vanligt bland studenter som 
studerar på halvfart och/eller distans och tydliggörs då vid institutioner som har en 
majoritet av sådana studenter. Studenterna är heller inte speciellt nöjda med den in-
formation de fått från studentkåren. 
 
Studiepraktiker och studieattityder 
De helfartsstudenter som finns vid institutionen avsätter i genomsnitt 28-33 timmar 
per vecka på studier. Andraterminsstudenterna lägger relativt mycket tid på föreläs-
ningar och grupparbeten, vilket innebär att de befinner sig i en kollektivt präglad 
studiemiljö medan sjätteterminsstudenterna avsätter en större del av studietiden på 
självstudier. Den vanligaste förekommande examinationsformen bland studenterna är 
inlämningsuppgift, vilken flertalet studenter menar främjar deras inlärning bäst.  

En majoritet av IPED-studenterna hinner å ena sidan sällan läsa all den kurslittera-
tur som hör till deras kurser, men relativt få uppger att de har svårt att förstå litteratu-
ren. Hälften av andraterminsstudenterna uppger att de kommit i kontakt med engelsk 
kurslitteratur, och en majoritet av dessa har inga problem att förstå den. Däremot 
visar det sig dels att sjätteterminsstudenterna i mycket större utsträckning har erfa-
renhet av engelsk kurslitteratur, och att en  något större andel av dessa har problem 
att förstå engelsk kurslitteratur. Mycket få studenter är nöjda med den färdighetsträ-
ning de fått i att kommunicera på engelska under utbildningen. Av de utbildningsre-
laterade färdigheter som studenterna förväntas erövra under utbildningen är de 
speciellt nöjda med träning kopplade till skrivande, som att skriva artiklar, skriftlig 
presentation, men också att öva upp färdigheten att självständigt lösa problem. En 
mindre andel är nöjda med träning i att förklara för icke-specialister. 
       
Olika former av bedömningar av utbildning och lärosäte 
Studenterna är relativt nöjda med den utbildning de läser, vilket speciellt gäller and-
raterminsstudenter. Hälften av dessa studenter uppger att de absolut skulle välja 
samma utbildning igen om de fick chansen att välja om, och 4 av 10 skulle förmodli-
gen göra det. Däremot är det färre som uppger att de absolut skulle välja samma läro-
säte igen.  

Bland andraterminsstudenterna är det dessutom en relativt liten andel som allvar-
ligt funderat på byte av utbildning eller lärosäte.  

Det är en betydligt större andel sjätteterminsstudenter som inte är helt nöjda med 
den utbildning de läser. Färre är exempelvis helt säkra på att de skulle välja samma 
utbildning eller samma lärosäte igen. Däremot är det lika få studenter som funderat 
på att byta utbildning eller lärosäte.  

Det är viktigt att peka på att det delvis är två olika kategorier av studenter vi jäm-
för, bland andraterminsstudenterna finns en högre andel kursstudenter, medan det 
bland de erfarna finns en högre andel programstudenter.  

Andraterminsstudenterna vid IPED är mer nöjda än de flesta sjätteterminsstudenter 
med de inflytandefrågor de har insyn i och kan påverka, nämligen kursutvärderingar. 
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Det betyder dock inte att en majoritet är nöjda vare sig med förutsättningar för kvali-
tetsarbetet eller med återkoppling av detsamma. Runt hälften av studenterna uppger 
att de är nöjda med den egna möjligheten att påverka studierna, med lärarnas intresse 
för kursutvärderande diskussioner och den tid som avsätts för kursutvärdering. 4 av 
10 är nöjda med utvärderingars påverkan på deras kurser. Det ska tilläggas att ande-
len nöjda nära nog halveras bland sjätteterminsstudenterna. Detta ska ses mot bak-
grund av att cirka 6 av 10 studenter vid institutionen faktiskt är intresserade av 
inflytandefrågor, vilket är en jämförelsevis hög siffra.  

Studenterna vid IPED uppger i ungefär samma utsträckning som studenter vid and-
ra institutioner att de blivit utsatta för negativ särbehandling pga sin könstillhörighet. 
17 andraterminsstudenter, främst kvinnliga studenter, uppger att de blivit negativt 
särbehandlade och de uppger att de i första hand är andra studenter som utövar särbe-
handlingen. Fyra sjätteterminsstudenter uppger att blivit negativt särbehandlade pga 
sin könstillhörighet. 
 
Framtiden 
IPED-studenterna tillhör de yrkesinstrumentella studenterna som ofta söker yrken de 
redan har erfarenhet av. De har som mål att få yrken som ligger inom utbildningens 
ram, vilket innebär en rad olika yrken som kan relateras till ämnet pedagogik. Mot 
bakgrund av det etablerade sociala liv studenterna vid IPED lever så har de mindre 
möjligheter att flytta efter avslutade studier, även om de uppger att de inte är en spe-
ciellt viktig fråga för det kommande arbetslivet. De flesta vill stanna kvar och arbeta 
på den ort de redan bor. Liksom andra nytto- och marknadsinriktade studenter finns 
det en viss misstro om att de personligen kommer att få goda karriärmöjligheter och 
till viss del gäller det även gynnsam löneutveckling, däremot tror en övervägande del 
på goda anställningsmöjligheter, speciellt gäller det andraterminsstudenterna.         
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13.1.4 Studenter vid institutionen för Humaniora (HUM) 
Bakgrund och förutsättningar 
Humaniora har en kraftig dominans av kvinnliga studenter och medelåldern bland 
andraterminsstudenterna är 29 år och bland sjätteterminsstudenterna 28 år. Knappt 
hälften lever tillsammans med en partner och en tredjedel har hemmavarande barn. 
Institutionen har en relativt stor grupp studenter med utländsk bakgrund. En majoritet 
har tidigare förvärvsarbetat, vilket skett inom en rad olika yrkesområden som utbild-
ning, vård, omsorg eller olika kontorsyrken.  

En majoritet har skaffat sin högskolebehörighet genom studier på treåriga gymna-
sieutbildningar och då främst samhällsvetenskapligt-, humanistiskt- eller ekonomiskt 
inriktade program.  

Humaniora har sin geografiska rekryteringsbas i Kronobergs län tillsammans med 
de omgivande länen. Institutionen rekryterar relativt få studenter utanför närregionen. 
En majoritet av studenterna flyttar till Växjö under studietiden och väljer i första 
hand att bosätta sig utanför campus.  

Institutionens viktigaste sociala rekryteringsbas är den lägre medelklassen vilket 
innebär att en majoritet av studenterna har föräldrar som saknar egna erfarenheter av 
akademiska studier. En majoritet av studenterna är akademiska ”förstagenerations-
studenter”. 

För en majoritet är utbildningen vid Humaniora den första bekantskapen med aka-
demiska studier, de är således högskolenybörjare. Nästan 9 av 10 studenter valde den 
aktuella utbildningen i första hand. Humaniora är en utpräglad "kursinstitution" där 
majoriteten läser fristående kurser och 3 av 10 läser på halvfart/kvartsfart.  

De flesta nybörjarstudenter finansierar sina studier genom studiemedel med lån. 
Men trots studielånen så delfinansierar flertalet studierna även på andra sätt.  3 av 10 
”lånestudenter” förvärvsarbetar och 2 av 10 använder sparade medel för att klara sig 
ekonomiskt.  

 
Studenternas utbildningsorientering och institutionens yrkesinstrumentalitet 
En majoritet av HUM-studenterna är studierna ett individualistiskt projekt. Studen-
terna är i första hand intresserade av ett specifikt ämne eller av att utveckla sig själva 
genom studierna. Ett annat viktigt studiemotiv bland HUM-studenter är att ”testa” 
högskolestudier, vilket innebär en avsaknad av en tydlig riktning mot ett yrke, vilket i 
stort motsvarar institutionens utbildningsutbud. Däremot är en majoritet studenter 
akademiskt auktoritetsorienterade. Det innebär att akademin jämfört med arbetslivet 
har en hög legitimitet bland humaniorastudenter. Den uppvisade auktoritetsorienter-
ingen har säkert flera förklaringar, men troligen är studenternas intresse för ett ämne 
avgörande, men också det faktum att ämnesstudier ofta innebär en avsaknad av kon-
kreta yrkesförebilder. Humaniora är en institution som uppvisar en relativt låg grad 
av yrkesinstrumentalitet, d v s det finns få utbildningar som är direkt förberedande 
för yrkeslivet.  
 
Mottagande  
Det faktum att Humaniora är en utpräglad kursinstitution får ett antal konsekvenser. 
En konsekvens erfar studenterna redan i ingången till studierna, nämligen vid motta-
gandet från universitetet. Humaniorastudenterna är den grupp som i minst utsträck-
ning har erfarenhet av de mottagningsaktiviteter som genomförs vid studiestarten. 
Det gäller speciellt de aktiviteter som ligger utanför universitetets ram, såsom noll-
ning, men också faddersystem, information från studentkår och utbildningsförening-
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ar. De relativt få studenter som har erfarenhet av de olika aktiviteterna är heller inte 
nöjda med hur de bedrivits. De formella mottagningsaktiviteterna från universitetets 
sida som sker genom de första mötena med lärare och genom den allmänna administ-
rativa studieinformationen har så gott som samtliga studenter erfarenhet av, och mer 
än hälften är också nöjda med detta.    
 
Studiepraktiker och studieattityder 
Helfartsstudenter vid HUM lägger 25-32 timmar på studierna per vecka. Utbildning-
en vid institutionen sker på ett akademiskt traditionellt sätt, genom några föreläs-
ningstimmar i veckan men den mesta tiden ägnas åt självstudier. Studenterna 
befinner sig i en starkt individuellt präglad studiemiljö. Den vanligaste examinations-
formen är salstentamen men studenterna anser själva att hemtentamen bäst främjar 
deras inlärning.  

Relativt få studenter har problem att förstå kurslitteratur, såväl svensk som engelsk, 
samtidigt som omkring tre fjärdedelar menar att kurslitteraturen är en investering 
inför det kommande yrkeslivet. Humaniorastudenterna ger de lärare de mött under 
utbildningen relativt högt betyg. Nybörjarstudenterna ger exempelvis lärarnas under-
visningskompetens, d v s deras ämneskunskaper och förmåga att förmedla kunskaps-
stoffet, betyget 7,8 på en tiogradig skala. Studenterna anser samtidigt att lärarna har 
en god förmåga att skapa kontakt till studenter såväl i undervisningssituationen som 
utanför.  

Humaniorastudenterna är till stor del nöjda med den träning de fått i de olika ut-
bildningsfärdigheter som finns föreskrivna i Högskolelagen som studenter förväntas 
erövra under utbildningen. Studenterna är relativt nöjda med färdighetsträning som 
på olika sätt är relaterat till skrivande, men också att kommunicera på engelska men 
är i mindre grad nöjda med andra färdigheter som att ta del av aktuell forskning och 
att genomföra utvärderingar/utredningar.   
 
Olika former av helhetsbedömningar av utbildning och lärosäte 
Trots att 9 av 10 studenter vid institutionen ger betyget bra/mycket till den utbildning 
de läser så finns det indikationer på att studenterna inte är helt tillfredsställda med 
studiesituationen. Det är nämligen endast en minoritet av studenterna som är helt 
säkra på att de skulle välja samma utbildning om de fick möjlighet att välja igen, och 
redan vid studenternas andra termin så har minst 4 av 10 funderat på att byta både 
utbildning och lärosäte. Andelen tveksamma bland sjätteterminsstudenterna är ännu 
högre.  

Utifrån ett studentperspektiv så sköts det utbildningsrelaterade kvalitetsarbetet som 
studenterna har insyn i, mindre bra. För det första anser en minoritet att de kan på-
verka den utbildning de går. En klar majoritet av studenterna anser dessutom att lä-
rarna visar bristande intresse för utvärderingar och att det avsätts för lite tid för 
utvärderande diskussioner.  Studenterna är heller inte nöjda med återkopplingen av 
utvärderingar, d v s att kvalitetsarbetet leder till en utveckling av den utbildning de 
läser. Det ska tilläggas att 50-60% av studenterna är intresserade av inflytandefrågor.  

Även om det är relativt liten andel i Växjö som upplever att de blivit negativt sär-
behandlade pga sin könstillhörighet, så existerar problemet, även vid HUM. 16 and-
raterminsstudenter och 12 sjätteterminsstudenter uppger att de blivit negativt 
särbehandlade och det gäller nästan uteslutande kvinnliga studenter.  Andratermins-
tudenterna har i något större utsträckning blivit utsatta för särbehandlingen av andra 
studenter medan en större andel sjätteterminsstudenter blivit utsatta av lärare. 
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Framtiden 
De önskade framtida yrkena bland studenterna spänner över ett brett fält, vilket inte 
är konstigt med tanke på att en majoritet av utbildningarna vid institutionen inte är 
direkt yrkesförberedande. Studenterna vill bla arbeta som lärare, språkvetare eller 
journalist, psykolog, jurist etc. Relativt få studenter har tänkt sig en yrkesframtid i 
Växjö och Kronobergs län. De vill i stället söka sig utanför närregionen och inte säl-
lan utomlands. Liksom studenter vid andra institutioner anser humaniorastudenter att 
det är viktigt att det kommande arbetet är en fast anställning och intellektuellt stimu-
lerande med en god lön, däremot är det mindre betydelsefullt att göra karriär och att 
bo kvar på den nuvarande bostadsorten. Men studenterna vid HUM är i flertalet fall 
osäkra på den egna karriären, vilket innebär att omkring 50% är osäkra på om de 
kommer att få anställning efter utbildningen, och hälften tror på en karriär och en god 
löneutveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94   
 



13.1.5 Studenterna på den Samhällsvetenskapliga institutionen (SVI) 
Bakgrund och förutsättningar 
Medelåldern vid SVI är bland nybörjarstudenter 27 år och bland sjätteterminsstuden-
ter 30 år. En stor andel nybörjarstudenterna är ensamstående utan barn, medan de 
erfarna studenterna oftare lever ett socialt etablerat liv med familj, barn och villa. SVI 
är en institution dominerad av kvinnliga studenter och den har relativt få studenter 
med utländsk bakgrund. De flesta studenter hade erfarenhet av förvärvsarbete innan 
de påbörjade studierna, de kvinnliga studenterna ofta av servicearbete inom exempel-
vis vård och omsorg, de manliga studenterna ofta inom manliga ”arbetaryrken” inom 
exempelvis industrin.    

En majoritet av studenterna har förvärvat sin högskolebehörighet genom studier på 
gymnasiets 3 åriga program inom samhälle/humaniora/ekonomi, och kompletterings-
läsning på Komvux är relativt vanligt.   

SVI rekryterar studenter främst utanför Kronobergs län, endast 18% av nybörjar-
studenter kommer från länet. Institutionens rekryteringsbas är dock mer lo-
kal/regional bland de erfarna studenterna. Under studietiden bosätter sig de flesta 
SVI-studenterna i Växjö, 4 av 10 på campus.  

SVI:s sociala rekryteringsbas finner vi i den lägre medelklassen bland nybörjarstu-
denterna, men en jämförelsevis hög andel studenter kommer även från övre medel-
klasshem. Fler erfarna studenter har arbetarklassbakgrund. En majoritet av 
studenterna vid SVI är akademiska förstagenerationsstudenter, de har föräldrar som 
själva saknar erfarenhet av högskolestudier.  

Knappt hälften av institutionens nybörjarstudenter har studerat vid högsko-
la/universitet innan de påbörjade studierna i Växjö hösten 2002. De flesta studenter 
valde utbildning vid SVI som förstahandsval, även om andelen är mindre bland de 
erfarna. En majoritet av studenterna studerar på något av institutionens 8 olika ut-
bildningsprogram. En fjärdedel av studenterna läser på distans.  

Det vanligaste sättet att finansiera studierna är genom studiemedel med lån. Bland 
de helfartsstudenter som tar lån får 2 av 10 dessutom ekonomiskt stöd av föräldrar, 
en fjärdedel använder sparade medel och en femtedel förvärvsarbetar.  
 
Studenters utbildningsorienteringar och institutionens yrkesinstrumentalitet 
För en majoritet av studenterna vid SVI är studierna ett individualitetsorienterat pro-
jekt. Studenterna studerar i första hand för att de intresserade av ett ämne eller för en 
personlig utveckling, och i andra hand för att utbildningen ska ge avkastning i ett 
specifikt yrke. Ett annat viktigt studiemotiv för SVI-studenter är att de vill prova på 
att studera på högskolenivå. De har således relativt vaga yrkesrelaterade mål. Studen-
terna orienterar sig mot akademin på så sätt att de anser att akademins utsagor är mer 
trovärdiga än utsagor från arbetslivsrepresentanter. En delförklaring är troligen att de 
ofta har diffusa föreställningar om det kommande yrkeslivet och svårigheten att iden-
tifiera sig med en specifik yrkesroll. Som helhet har SVI en relativt låg grad av yrke-
sinstrumentalitet, och förmedlar utbildning inom specifika ämnen och mot ett antal 
yrkesområden, men inte mot väl definierade yrken eller professioner. Institutionens 
utbud svarar således relativt väl mot de utbildningsorienteringar som studenterna 
uppvisar.  
 
Mottagande 
Det formella mottagandet från universitetet, som dels sker genom de första mötena 
med bla lärare och genom den allmänna information om studierna som förmedlas är 

95   
 



relativt uppskattat av studenterna, även om en fjärdedel av studenterna inte är nöjda 
med informationen om studierna. Att institutionen har en relativt stor grupp av kurs-
studenter och studenter som studerar på halvfart avspeglar sig i de mottagningsaktivi-
teter som anordnas av andra studenter. 4 av 10 studenter saknar erfarenhet av 
fadderverksamhet, nollning och information från utbildningsförening, och en fjärde-
del har inte fått information från Studentkåren. Studenter som har erfarenhet av noll-
ning och mottagande från utbildningsförening är relativt nöjda medan man är mindre 
nöjda med mottagandet från studentkår och fadderverksamheten. 
 
Studiepraktiker och studieattityder 
SVI-studenter avsätter i genomsnitt 32 timmar i veckan på studier. Självstudietiden 
upptar en relativt stor del av studievardagen, och sjätteterminstudenterna befinner sig 
i en individuellt präglad studiemiljö där självsstudietiden är klart dominerande. Vid 
SVI finns ingen klart dominerande examinationsform, även om hemtentamen är nå-
got vanligare förekommande än andra former av examination. Det är också en exa-
minationsform som den största andelen menar främjar deras inlärning bäst.  

Hälften av andraterminsstudenterna är nöjda med valet av kurslitteratur och 6 av 10 
anser att kurslitteraturen är en investering inför kommande yrkesliv. Men det är en 
relativt stor grupp som inte ser kurslitteraturen som viktig. Det ska ses mot bakgrund 
av att en stor del av utbildningen sker genom egen läsning av kurslitteratur.  

Knappt hälften av nybörjarstudenterna uppger att de ofta har svårt att förstå kurslit-
teraturen och 3 av 10 uppger att de har svårt att förstå den engelska kurslitteraturen. 
Detta problem finns även bland sjätteterminsstudenterna, om då i mindre utsträck-
ning. Kommunikation på engelska är dessutom den utbildningsfärdighet studenterna 
är mest missnöjd med. Ungefär en tredjedel uppger att de är nöjda med träning i att 
öva engelsk kommunikation. Relativt många studenter är nöjda med den träning de 
fått i de olika färdigheter de förväntas förvärva under utbildningen. Sjätteterminsstu-
denter är nöjda med träningen av färdigheter som innebär att ta del av aktuell forsk-
ning, genomföra utvärderingar och att skriva artiklar och i första hand att använda 
vetenskaplig metodik.   

Studenterna ger de lärare de mött under utbildningen relativt högt betyg. Lärares 
undervisningskompetens, d v s kunnighet i ämne och förmåga att lära ut kunskaps-
stoffet får betyget 7,5 av nybörjarstudenterna på en tiogradig skala, medan lärares 
förmåga att skapa kontakt med studenter får betyget 5,9. Bland sjätteterminsstuden-
terna är betyget något lägre.            
 
Olika former av bedömningar av utbildning och lärosäte 
9 av 10 studenter ger den utbildning de läser betyget bra/mycket bra. Två tredjedelar 
av studenterna menar dessutom att utbildningen står sig bra i konkurrens med liknan-
de utbildningar vid andra lärosäten. Men det innebär inte att en majoritet skulle valt 
samma utbildning eller lärosäte om de haft chansen att välja igen. Tvärtom så visar 
det sig att en minoritet av såväl nybörjarstudenter och erfarna studenter skulle valt 
samma utbildning och lärosäte. 4 av 10 nybörjarstudenter har dessutom allvarligt 
funderat på att byta utbildning och nästan hälften på att byta lärosäte. Bland sjätte-
terminsstudenterna är det en något lägre andel, men fortfarande en relativt stor grupp 
som uppger detsamma.  

SVI-studenter är, jämfört med studenter vid andra institutioner, intresserade av in-
flytandefrågor. 6 av 10 studenter vid institutionen är intresserade av inflytandefrågor. 
De är dock inte nöjda med förutsättningarna för, eller återkopplingen av det kvalitets-
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arbete de själva kan påverka och har insyn i. Exempelvis är endast 3 av 10 nybörjar-
studenter nöjda med möjligheten att själva påverka den utbildning de går och en lika 
stor grupp är nöjda med lärarnas intresse för utvärderingar och för den tid som avsätts 
för utvärderande diskussioner inom ramen för undervisningen. En lika låg andel stu-
denter är nöjda med utvärderingarnas påverkan på kursernas utformning. En ännu 
mindre andel av sjätteterminsstudenterna är nöjda med förutsättningarna för kvali-
tetsarbetet, och speciellt gäller det lärarnas intresse (13% nöjda) och den tid som 
avsätts för utvärderingar (14% nöjda).  

32 nybörjarstudenter uppger att de blivit negativt särbehandlade pga sin könstillhö-
righet av studenter eller lärare, och det är av lärare de flesta känner sig kränkta. Det 
är främst kvinnor som känner sig negativt särbehandlade. 14 studenter av sjätteter-
minsstudenterna upplever samma sak och åter är det främst kvinnliga studenter som 
känner sig utsatta av såväl lärare som studenter.  
 
Framtiden 
De arbeten SVI-studenter önskar efter avslutade studier spänner över ett brett spekt-
rum av yrkesområden. Det är troligen ett resultat av att institutionen faktiskt inte 
utbildar studenter till specifika yrkeskarriärer. Journalist, polis, socialsekreterare, 
administratörer inom offentlig och privat sektor är några av de yrken som studenterna 
önskar. Få studenter uppger att de vill arbeta i Växjö eller i Kronobergs län efter av-
slutade studier. Att kunna bo kvar på den nuvarande bostadsorten – vilket i många 
fall är Växjö – och att göra karriär är mindre viktiga faktorer inför det kommande 
arbetslivet. Det är däremot betydelsefullt att det kommande arbetet är intellektuellt 
stimulerande, att lönen är hög och att den kommande anställningen är fast. Tre fjär-
dedelar av studenterna tror också att de har en god chans att göra karriär, att kunna få 
anställning och att löneutvecklingen är god. 
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13.1.6 Studenterna på Ekonomihögskolan (EHV)  
Bakgrund och förutsättningar  
Ekonomihögskolan har de yngsta nybörjarstudenterna vid Växjö universitet med en 
medelålder bland andraterminsstudenter på 25 år och sjätteterminsstudenter på 26 år. 
En knapp majoritet är kvinnor och drygt 1 av 10 har utländsk bakgrund. Den relativt 
låga medelåldern innebär att en majoritet av studenterna är ensamstående och att få 
har barn. Däremot har de flesta erfarenhet av förvärvslivet innan de påbörjade sina 
studier, kvinnor ofta inom olika serviceyrken inom exempelvis vård och omsorg, 
medan männen oftare arbetat som försäljare, på kontor och inom tillverkningsindu-
strin.   

Det vanligaste sättet skaffa sig högskolebehörighet är genom 3:åriga gymnasiepro-
gram med inriktning mot samhälle/humaniora/ekonomi, en mindre grupp har läst 
naturvetenskapligt/tekniskt program.   

EHV är den institution som i minst utsträckning rekryterar nybörjarstudenter från 
Kronobergs län. Den geografiska rekryteringsbasen bland sjätteterminsstudenterna är 
dock mer lokal/regional. EHV-studenterna flyttar till Växjö och då främst till cam-
pus, där hälften bor.  

EHV är en utpräglad medelklassinstitution. Trots det har en majoritet föräldrar utan 
erfarenhet av akademiska studier. En förklaring är att det även finns en stor grupp 
lägre medelklasstudenter med föräldrar som är lägre tjänstemän utan högskoleutbild-
ning. 

EHV har en mycket stor grupp av ”äkta” nybörjare; för 7 av 10 är den aktuella ut-
bildningen det första de läser på högskolenivå. För 9 av 10 andraterminsstudenter är 
utbildningen dessutom ett förstahandsval medan andelen är mindre bland sjätteter-
minsstudenterna. De flesta studenterna studerar på program och på helfart.  

Ekonomstudenter finansierar främst sina studier genom studielån vilket hänger 
samman med den höga andelen helfartsstudenter. Bland de helfartsstudenter som tar 
lån delfinansierar 1 av 5 sina studier genom ekonomiska bidrag från föräldrar. 1 av 4 
använder sparade medel. En fjärdedel drygar dessutom ut kassan genom förvärvsar-
bete.   

 
Studenters utbildningsorientering och institutionens yrkesinstrumentalitet 
En majoritet av studenterna vid EHV har en individualistisk studieorientering. Det 
innebär att de studerar för att de är intresserade av ett specifikt ämne, däremot är det 
relativt få studenter som i första hand studerar för att få ett specifikt yrke. Ett annat 
viktigt studiemotiv bland EHV-studenterna är att prova på hur det är att studera på 
högskolenivå. Trots att studenterna inte i första hand studerar för att få ett yrke orien-
terar de sig mot och sätter sin tillit till representanter från arbetslivet, och inte i första 
hand till representanter från akademin. De har därför en arbetslivsinriktad auktori-
tetsorientering.  

Institutionen har en relativt hög grad av yrkesinstrumentalitet, då den utbildning 
som förmedlas är inriktad mot ett antal olika yrken och yrkesområden, ofta genom 
utbildningsprogram. Studenternas orientering mot det kommande arbetslivet kan 
möjligen förklaras utifrån denna grad av yrkesinstrumentalitet. Men yrkesutbildning-
arna vid institutionen är samtidigt nära förknippade med ett antal olika ämnen, vilket 
kan förklara varför det finns ett stort antal studenter som har en individualistiska ori-
enteringen som är ämnesinriktad.   
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Mottagande 
Det formella mottagandet från universitetet, i form av den första informationen om 
utbildningen och de första mötena med lärare, är relativt uppskattat av studenterna. 
Men 4 av 10 studenter är inte nöjda med informationen om studierna och 3 av 10 
studenter inte är nöjda med lärarmottagandet. Att institutionen har en relativt stor 
grupp av programstudenter och studenter som studerar på minst helfart avspeglar sig 
i hur stor andel av studenterna som har erfarenhet av mottagningsaktiviteter som 
anordnas av andra studenter. Två tredjedelar av studenterna har erfarenhet av fadder-
system, nollning, mottagande från studentförening. En något mindre andel uppger att 
de fick information om studentkårens verksamhet. En minoritet av de studenter som 
fått information från utbildningsförening och Studentkår är nöjda. 
 
Studiepraktiker och studieattityder 
Nybörjarstudenterna avsätter 31 timmar på studierna per vecka, och sjätteterminsstu-
denterna avsätter 37 timmar, således en betydande skillnad mellan de två grupperna. 
En stor del av studierna läggs på schemalagd undervisning och på grupparbete med 
studentkamrater, och mindre andel på självstudier. Studenterna befinner sig således i 
en kollektiv studiemiljö, vilket är extra tydligt bland sjätteterminsstudenterna. Det 
som är speciellt för EHV är att studenterna samarbetar mycket utanför lektionstid, 
och gör det i större utsträckning än studenter vid andra institutioner. Den vanligaste 
examinationsformen bland såväl andra- som sjätteterminsstudenter är salstentamen, 
sjätteterminsstudenterna anser dock att projektarbete/case bäst främjar deras inlär-
ning.  

EHV-studenterna är inte nöjda med den kurslitteratur de kommit i kontakt med un-
der utbildningen. Knappt 4 av 10 studenter är nöjda med valet av kurslitteratur. 
Dessutom anser en minoritet av såväl nybörjare som erfarna studenter att kurslittera-
turen är en investering inför kommande yrkesliv och 8 av 10 uppger att de sällan 
hinner läsa igenom all kurslitteratur. Ett annat problem kopplat till litteraturen är att 
det finns en grupp studenter som uppger att de ofta inte förstår kurslitteraturen. Pro-
blemet finns i båda undersökningsgrupperna även om det är speciellt tydligt bland 
andraterminsstudenterna. Problemet gäller även förståelse av engelsk kurslitteratur 
även om det problemet inte är lika stort bland de erfarna studenterna.    

Kommunikation på engelska är en utbildningsfärdighet. Ungefär 4 av 10 uppger att 
de är nöjda med träning i att öva engelsk kommunikation. Studenterna förväntas un-
der utbildningen förvärva ett antal färdigheter och en stor andel av  studenterna är 
nöjda med den träning de fått i de olika färdigheterna, även om det långt ifrån gäller 
alla. Studenterna är totalt sett inte nöjda med träning i färdigheter som innebär att ta 
del av aktuell forskning, genomföra utvärderingar och att skriva artiklar. Träning i att 
samarbeta med andra, använda IT för informationssökning är studenterna relativt 
nöjda med även om långt ifrån alla instämmer i detta. Studenterna är mindre nöjda 
med träning i färdigheten att förklara för icke-specialister. 

Studenterna ger de lärare de mött under utbildningen betyget godkänt. Lärares un-
dervisningskompetens, d v s kunnighet i ämne och förmåga att lära ut kunskapstoffet 
får betyget 6,7 av nybörjarstudenterna på en tiogradig skala, medan lärares förmåga 
att skapa kontakt med studenter får betyget 5,1. Bland sjätteterminsstudenterna är 
betyget något lägre.  
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Olika former av helhetsbedömningar av utbildning och lärosäte 
9 av 10 ger den utbildning de läser betyget bra/mycket bra och en majoritet av såväl 
andra- som sjätteterminsstudenter menar att utbildningen står sig bra i relation till 
liknande utbildningar vid andra lärosäten. Men det innebär inte att studenterna skulle 
valt samma utbildning eller Växjö universitet igen, om de haft chansen att välja. En-
dast 4 av 10 studenter är helt säkra på att de skulle valt samma utbildning och 3 av 10 
är helt säkra på att de skulle välja Växjö universitet. Mellan 30-40% av såväl andra- 
och sjätteterminsstudenter har dessutom allvarligt funderat på att byta utbildning och 
lärosäte.  

Studenterna är heller inte nöjda med det arbete som görs för att stärka utbildnings-
kvaliteten vid de utbildningar de läser, det gäller både nybörjarstudenter och de erfar-
na studenterna. Få studenter är nöjda med förutsättningarna för det kvalitetsarbete 
som de själva har inblick och möjlighet att påverka. Missnöjet gäller dels möjligheten 
för studenterna att påverka utbildningen, men också lärarnas intresse för kursutvärde-
rande diskussioner och den tid som avsätts för kursutvärderingar. Studenterna är hel-
ler inte nöjda med återkopplingen, d v s utvärderingarnas påverkan på kursers vidare 
utformning. Bland andraterminsstudenterna finns ett måttligt intresse för inflytande-
frågor, vilket är större bland de erfarna studenterna.  

22 nybörjarstudenter vid EHV uppger att blivit utsatta för negativ särbehandling. 
Det är främst kvinnliga nybörjarstudenter som känner sig utsatta, men även ett antal 
manliga studenter uppger detta. Studenterna menar att särbehandlingen i första hand 
utövas av lärare, men att det också förekommer från studenter. 27 sjätteterminsstu-
denter uppger att de blivit negativt särbehandlade och det handlar även här i första 
hand om kvinnliga studenter som upplevt problemen och då i första hand från lärare. 

 
Framtiden 
Studenterna vill efter avslutade studier arbeta som företagsekonomer, marknadsföra-
re, mäklare och inom olika säljaryrken. Men bland andraterminsstudenterna finns 
även en mindre grupp studenter som vill arbeta som chefer för större företag, vilket 
inte finns bland sjätteterminsstudenter. Mycket få studenter vill vara kvar i Växjö 
eller Kronobergs län, det är istället de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg, 
Malmö och arbete utomlands som lockar. Det handlar ofta om unga studenter som 
vill komma bort från den region de är uppvuxna i eller endast ”besökt” under studie-
tiden. Att bo kvar på den nuvarande bostadsorten – som för flertalet studenter är Väx-
jö – är heller ingen central aspekt inför det kommande yrkeslivet. Att göra karriär, att 
yrket är intellektuellt stimulerande, att lönen är hög och anställningen säker är där-
emot betydelsefulla aspekter. EHV-studenterna har ett bra självförtroende, vilket 
visar sig genom att de tror på goda karriärmöjligheter, god löneutveckling och goda 
utsikter för framtida anställningar. Det kan dock märkas en oro bland sjättetermins-
studenterna vad gäller framtida anställningar, 35% är tveksamma om de kommer att 
få arbete.                 
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13.1.7 Studenterna på Institutionen för matematik och systemteknik (MSI) 
Bakgrund och förutsättningar 
Medelåldern vid institutionen är bland andraterminsstudenterna 30 år och bland sjät-
teterminsstudenterna 26 år. MSI är den institution som har kraftigast dominans av 
manliga studenter. En majoritet av studenterna är ensamstående, få har barn och de 
flesta har erfarenhet av förvärvslivet innan påbörjade studier. Teknikorienterade yr-
ken, serviceyrken inom vård, omsorg och utbildning samt yrken inom tillverknings-
industrin är vanliga yrken som studenter haft innan påbörjade studier. MSI är den 
institution som har högst andel studenter med utländsk bakgrund, ca 2 av 10 studen-
ter har sitt ursprung utanför Sverige.  

En majoritet av studenterna har studerat på 3:åriga studieförberedande gymnasie-
utbildningar för behörighet, varav ungefär hälften av studenterna har läst treårig tek-
nisk/naturvetenskaplig utbildning.      

MSI har – likt de flesta institutioner i Växjö – sin geografiska rekryteringsbas vad 
gäller nybörjarstudenter i de län som omger Kronoberg och bland de som studerar sin 
sjätte termin finns en majoritet av lokalt och regionalt rekryterade kvar i systemet. En 
majoritet av institutionens studenter flyttar till Växjö under studietiden, 3 av 10 bo-
sätter sig på campus. 

MSI:s sociala rekryteringsbas är studenter med lägre medelklass- och arbetarklass-
bakgrund. Det innebär att en majoritet är akademiska "förstagenerationare", d v s de 
har föräldrar utan egna akademiska erfarenheter.  

En majoritet av studenterna saknade erfarenhet av högskolestudier när de påbörja-
de studierna vid MSI. För 95% av andraterminsstudenterna är den aktuella utbild-
ningen ett förstahandsval medan andelen förstahandssökande bland 
sjätteterminsstudenterna är lägre. MSI är inte en utpräglad ”helfartsinstitution” även 
om majoriteten läser på utbildningsprogram. En konsekvens av att 4 av 10 nybörjar-
studenter är halvfartsstudenter är att en relativt liten andel, omkring hälften, finansie-
rar sina studier genom studiemedel med lån. 8 av 10 sjätteterminsstudenter gör 
detsamma men så är andelen helfartsstudenter betydligt högre. En relativt stor andel 
helfartsstudenter som tar studielån delfinansierar sina studier genom sparade medel, 
ekonomiskt stöd från närstående och/eller förvärvsarbete.  
 
Studenters utbildningsorientering och institutionens yrkesinstrumentalitet 
För en majoritet är studierna ett individualitetsorienterat projekt, studierna utgår i 
första hand från ett intresse för ett ämne eller handlar om att utveckla sig själv och 
endast i andra hand om att utbildningen ska utmynna i ett konkret yrke. Ett annat 
viktigt skäl till studier bland MSI-studenterna är att de vill prova på hur det är att 
studera på högskolenivå. Studenternas auktoritetsorientering är däremot inte riktad 
mot akademin utan mot arbetslivet. Det innebär att en majoritet av studenterna litar 
mer på det som sägs av representanter från arbetslivet än från akademin. Sättet att 
förhålla sig till utbildningen påverkar såväl studenterna i deras studievardag som 
flera viktiga beslut om byte av utbildning och hur man förhåller sig till den framtida 
karriären. 

Institutionen är relativt yrkesinstrumentell genom att den förbereder studenter för 
såväl väldefinierade yrken vilket kan vara en delförklaring till studenternas auktori-
tetsorientering samtidigt som den förmedlar utbildning i rad ämnen vilket möter stu-
denternas individualitetsinriktning. 
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Mottagande 
Det formella mottagandet från universitetet, som i första hand sker genom de första 
mötena med lärare och genom den allmänna informationen om studierna som distri-
bueras vid studiestarten, är relativt uppskattat av studenterna. Men det är värt att peka 
på att 4 av 10 studenter inte anser att informationen om studierna varit bra. En relativt 
stor grupp har inte erfarenhet av mottagningsaktiviteter som ligger utanför universite-
tets ram. Det gäller exempelvis faddersystem, nollning, mottagande från utbildnings-
förening och studentkår. Att minst 4 av 10 inte har erfarenhet av dessa 
mottagningsaktiviteter har troligen sin förklaring i att en lika stor grupp läser på halv-
fart. Bland de studenter som har erfarenhet av de studentledda aktiviteterna så uppger 
4 av 10 att de är nöjda med mottagandet från studentkåren och fadderverksamheten, 
alltså en relativt liten andel studenter.  
 
Studiepraktiker och studieattityder 
Helfartsstudenter vid MSI läser i genomsnitt 29 timmar i veckan. En stor del av den-
na tid avsätter studenterna på schemalagd undervisning och i olika grupparbeten. 
Självstudietiden ligger på mellan 8-10 timmar i veckan, vilket är jämförelsevis lite. 
Studenterna befinner sig således i en kollektiv studiemiljö. Trots att studiemiljön är 
starkt kollektivt präglad så är den vanligaste examinationsformen den som traditio-
nellt förknippas med individuella studiemiljöer, nämligen salstentamen. Det är en 
form av examination som inte alla studenter själva upplever som bäst för deras inlär-
ning. Istället är projektarbete/case den examinationsform som studenterna anser bäst 
främjar deras inlärning.  

MSI-studenterna är inte nöjda med kurslitteraturen, endast 4 av 10 menar att den 
varit bra. Dessutom instämmer endast hälften i att kurslitteraturen är investering inför 
det kommande yrkeslivet. Ett annat problem som är relaterat till kurslitteraturen är att 
hälften av studenterna uppger att ofta har svårt att förstå densamma. Det gäller såväl 
andratermins- som sjätteterminsstudenter. De flesta studenterna vid institutionen har 
kommit i kontakt med engelsk kurslitteratur, och en tredjedel av andraterminsstuden-
terna har svårt att förstå den, medan en fjärdedel av de erfarna uppger detsamma. 
Kommunikation på engelska är den av olika former av utbildningsfärdigheter som 
studenterna är mest missnöjd med. Endast en tredjedel uppger att de är nöjda med 
träning i att öva engelsk kommunikation. Många är nöjda med den träning de fått i de 
olika färdigheter som studenterna förväntas erövra under studietiden, även om det 
långt ifrån gäller alla. Färdigheter som att ta del av aktuell forskning, att använda 
vetenskaplig metodik, genomföra utvärderingar och att skriva artiklar, är aktiviteter 
som studenterna totalt sett är minst nöjda med. Studenterna är däremot nöjda med 
färdigheter såsom träning i att samarbeta med andra och använda IT för informa-
tionssökning. Däremot är de mindre nöjda med övning av en annan färdighet, att 
förklara för icke-specialister.   

Studenterna ger den lärare de mött under utbildningen betyget godkänt. Lärares 
undervisningskompetens, d v s kunnighet i ämne och förmåga att lära ut kunskapstof-
fet får betyget 6,7 av nybörjarstudenterna i en tiogradig skala, medan lärares förmåga 
att skapa kontakt med studenter får betyget 5,7. Bland sjätteterminsstudenterna är 
betyget lägre.            

 
Olika former av helhetsbedömningar av utbildning och lärosäte 
Studenterna vid MSI är på en rad punkter mindre nöjda med förhållandena vid de 
utbildningar de studerar på. Det kommer till uttryck när man granskar deras mer ge-
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nerella betyg på utbildning. På frågan om vilket betyg nybörjarstudenterna ger den 
utbildning de studerar på svarar 9 av 10 att den är bra/mycket bra medan drygt 70% 
av sjätteterminsstudenterna uppger detsamma. Det är ett gott betyg, men om vi går in 
och skärskådar olika aspekter lite närmare så grumlas den ljusa bilden. Exempelvis 
menar hälften av nybörjarstudenterna och endast 3 av 10 sjätteterminsstudenter att 
deras utbildning står sig bra i konkurrens med liknande utbildningar vid andra lärosä-
ten. Vidare uppger 4 av 10 nybörjare och en fjärdedel av de erfarna att de absolut 
skulle välja samma utbildning om de fick chansen att välja. Det är ungefär en lika 
stor andel som menar att de allvarligt funderat på att byta utbildning. Ungefär en 
fjärdedel uppger att de absolut skulle välja samma lärosäte igenom om hade fått möj-
lighet att välja om, och en tredjedel av nybörjarstudenterna och hälften av sjätteter-
minsstudenterna har allvarligt funderat på att byta lärosäte.  

Studenterna vid MSI är heller inte speciellt nöjda med det kvalitetsarbete som på-
går vid utbildningarna och som de själva har insyn i och har möjlighet att påverka. 
De är i mindre grad nöjda med förutsättningarna för kvalitetsarbetet, d v s med deras 
egna möjligheter att påverka utbildningen, med lärarnas intresse för kursutvärderande 
diskussioner och med den tid som avsätts för utvärderingsdiskussioner inom ramen 
för undervisningen. Det gäller även återkopplingen av kvalitetsarbetet, d v s hur 
kursutvärderingar påverkar kursers utformning. Missnöje finns bland både andra- och 
sjätteterminsstudenter, men det är mer utmärkande i den senare gruppen. Till detta 
ska läggas att det är jämförelsevis få erfarna studenter som är intresserade av infly-
tandefrågor. 

Bland andraterminsstudenterna uppger totalt 6 personer att de blivit negativt särbe-
handlade pga sin könstillhörighet av studenter eller av lärare. 11 sjätteterminsstuden-
ter uppger detsamma. 
 
Framtiden 
MSI-studenter vill efter avslutade studier arbeta som dataspecialister, datatekniker, 
ingenjörer och tekniker. Bland andraterminsstudenterna är det få studenter som vill 
vara kvar i Kronobergs län för att arbeta medan drygt en tredjedel av de erfarna stu-
denterna vill arbeta i länet efter avslutade studier.  
För MSI-studenter är fast anställning, hög lön, ett intellektuellt spännande arbete och 
att få använda tillgodogjorda kunskaper centralt inför det kommande arbetslivet. Att 
göra karriär eller att kunna bo kvar på den nuvarande bostadsorten är mindre betydel-
sefullt. Andraterminsstudenterna är relativt positiva till de egna utsikterna att få en 
anställning, att löneutvecklingen blir god och de egna karriärmöjligheterna. Sjätte-
terminsstudenterna är inte lika positiva till detta.    
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13.1.8 Studenter på Institutionen för Industriella Produktionssystem 
(IPS) 
Bakgrund och förutsättningar  
Medelåldern är vid institutionen relativt låg, bland nybörjarstudenterna 28 år och 
bland sjätteterminsstudenterna 26 år. En majoritet av studenterna är män, ofta ensam-
stående utan barn. En majoritet har erfarenhet av förvärvsarbete som exempelvis  
”manliga arbetaryrken” inom industrin eller ”kvinnliga arbetaryrken” inom vård, 
omsorg, service. De flesta studenterna har skaffat sin högskolebehörighet genom 
studier på 3:åriga studieförberedande gymnasieprogram och 2 av 10 har kompletterat 
med Komvuxstudier.  

Institutionens geografiska rekryteringsbas finner vi främst i de omgivande länen 
och utanför närregionen, medan en större andel studenter som finns kvar den sjätte 
terminen har ett lokalt och regionalt ursprung. Under studietiden bor de flesta Växjö 
kommun, 4 av 10 på campus.  

IPS är en av få institutioner som inte har en tydlig social rekryteringsbas bland ny-
börjarstudenterna. Institutionen rekryterar relativt jämnt från alla samhällsklasser. 
Det är exempelvis värt att notera att nästan 2 av 10 har en lantbru-
kar/företagarbakgrund och att institutionen samtidigt har en relativt stor grupp med 
övre medelklassbakgrund (27%) och en jämförelsevis liten grupp med lägre medel-
klassbakgrund (30%). IPS är dessutom den enda institutionen där en majoritet av 
studenterna har föräldrar med akademisk erfarenhet. Fler erfarna studenter än nybör-
jare har en socialt ”folklig” bakgrund.  

Institutionen har en stor grupp högskolenybörjare, d v s studenter som innan stu-
diestarten vid IPS inte studerat på högskolenivå. 85% av nybörjarstudenterna valde 
en utbildning på IPS i Växjö som förstahandsval. Jämte Lärarutbildningen och 
IVOSA är IPS den mest utpräglade programinstitutionen, där endast 17% läser fristå-
ende kurser. 8 av 10 studenter läser minst helfart och knappt 4 av 10 läser på distans.  

De flesta studenter – oavsett om man studerar på hel- eller halvfart – finansierar si-
na studier med studielån. Men en relativt stor andel delfinansierar studierna genom 
förvärvsarbete, ekonomiskt stöd från familj och användande av sparade medel.  
 
Studenters utbildningsorientering och institutionens yrkesinstrumentalitet 
En majoritet av studenterna vid IPS omfattas av en individualitetsorienterad studiein-
riktning som innebär att studiernas mål i stor utsträckning är relaterad till ett intresse 
för ett ämne eller för en individuell utveckling, och har mindre att göra med ett be-
stämt arbetslivsrelaterat mål. Det finns också en stor grupp studenter som uppger att 
ett viktigt skäl till studier är att prova på högskolestudier. Studenterna skiljer sig från 
studenter vid ett flertal andra institutioner genom att de auktoritetsmässigt inte orien-
terar sig mot akademin, utan mot arbetslivet. Det innebär att de litar mer på det som 
förmedlas av representanter från arbetslivet än från representanter från akademin.  

IPS är en institution som är relativt yrkesinstrumentell i meningen att den förmed-
lar utbildningar som leder till ett antal professioner och yrken som designer och civil-
ingenjör. Det är också till yrkesområden kopplade till specifika ämnen, vilket 
motsvarar studenternas krav och motiv till studier. IPS har således en intressant kom-
bination av relativt yrkesinstrumentell samtidigt som den ofta är ämnesinriktad. Tro-
ligen är auktoritetsorienteringen mot arbetslivet ett resultat av institutionens relativt 
höga grad av yrkesinstrumentalitet samtidigt som institutionens ämnesspecifika utbud 
passar väl med studenternas individualitetsorientering. 
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Mottagande  
Studiestarten innebär att studenterna på olika sätt introduceras till livet som student. 
Den formella introduktionen sker genom information om studierna och genom den 
första lärarkontakten. 7 av 10 studenter är nöjda med mottagandet från lärare, medan 
endast 34% uppger sig vara nöjda med den första informationen om studierna, vilket 
är mycket lågt jämfört med andra institutioner. Studenterna möter andra mottag-
ningsaktiviteter som nollning, fadderverksamhet etc vilka anordnas av andra studen-
ter vid studiestarten. Studenterna är nöjda med aktiviteter som nollning men mindre 
nöjda med faddersystemet, information från studentkår och utbildningsförening.  
 
Studiepraktiker och studieattityder  
IPS-studenterna avsätter igenomsnitt 34-37 timmar på studier per vecka. Den mesta 
tiden befinner sig studenterna i undervisning eller i grupparbete utanför lektionstid, 
däremot är självstudietiden jämförelsevis mycket låg bland studenterna. IPS-
studenten befinner sig således i en utpräglat kollektiv studiemiljö. Studenterna upp-
ger att den vanligaste examinationsformen är salstentamen. Den examinationsform 
som största andel studenter anser bäst främjar deras inlärning är projektarbete/case.  

Omkring hälften av studenterna är nöjda med valet av kurslitteratur och 6 av 10 
nybörjarstudenter och 7 av 10 sjätteterminsstudenter anser att kurslitteraturen är en 
investering inför deras yrkesliv. Det är alltså en relativt stor andel som inte tillmäter 
kurslitteraturen någon större betydelse. Drygt 4 av 10 studenter uppger att de ofta har 
svårt att förstå kurslitteraturen. Vad gäller den engelska kurslitteraturen kan tilläggas 
att ungefär 4 av 10 studenter uppger att de inte kommit i kontakt med engelsk kurslit-
teratur, vilket gäller såväl nybörjare som erfarna studenter. Liksom studenter vid 
andra institutioner så är det just träning i att kommunicera på engelska som studen-
terna saknar. Av de olika typer av färdigheter som studenterna förväntas erövra under 
studietiden är en relativt stor andel nöjda med träning i att självständigt lösa problem, 
och att göra skriftliga presentationer. Däremot är de mindre nöjda med den träning de 
fått i att ta del av aktuell forskning, att genomföra utredningar, att ta del av aktuell 
forskning och att skriva längre artiklar. Färdighetsträning i att samarbeta med andra 
och att använda IT för informationssökning är studenterna nöjda med, däremot inte 
att förklara för icke-specialister, och det gäller då främst sjätteterminsstudenter.  

Studenterna vid IPS ger sina lärare betyget godkänt vad gäller lärarnas undervis-
ningskompetens, d v s lärares kunnighet i sitt ämne och förmåga att begripliggöra 
kunskapsstoffet. Studenterna är mindre nöjda med lärares förmåga att skapa kommu-
nikation med studenterna, såväl inom som utanför undervisningen. 
 
Olika former av bedömningar av utbildning och lärosäte 
På frågan om utbildningen står sig bra i konkurrens med liknande utbildningar vid 
andra lärosäten instämmer endast 3 av 4 nybörjarstudenter och hälften av sjätteter-
minsstudenter. Totalt mellan 20-30% uppger att de absolut skulle börja på samma 
utbildning igen om de hade fått chansen att välja. Dessutom har mer än hälften allvar-
ligt funderat på att byta utbildning. Ännu färre är helt säkra på att de skulle välja 
Växjö universitet om de fått chansen att välja igen och en stor andel har allvarligt 
funderat på att byta lärosäte. 

Över hälften av studenterna är intresserade av inflytandefrågor och mer än hälften 
av studenterna är nöjda med möjligheten att påverka sin utbildning. Däremot är de 
inte speciellt nöjda med andra förutsättningar för kvalitetsarbete som sker vid deras 
utbildning och som de har en inblick i. Studenterna menar att lärarna visar bristande 
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intresse för utvärderingar och att de inte avsätter tillräckligt med lektionstid för ut-
värderingsarbetet. De är heller inte nöjda med återkopplingen, d v s anser inte att 
utvärderingar påverkar kursers utformning.  

Negativ särbehandling pga könstillhörighet förekommer vid Växjö universitet, så 
även vid IPS. 9 nybörjarstudenter och 6 erfarna studenter uppger att de blivit negativt 
särbehandlade. Det handlar främst om kvinnliga studenter som blivit särbehandlade 
av andra studenter, men även av lärare. 
 
Framtiden  
IPS-studenternas framtida yrkesval spänner över ett brett fält av yrkesområden, allt 
från civilingenjörer och administratörer i offentlig förvaltning till konstnärer, vilket 
avspeglar institutionens ämnesbredd. En klar majoritet vill arbeta utanför Kronobergs 
län. För studenterna är fast anställning, intellektuellt stimulerande arbete, hög lön och 
att göra karriär viktgt, däremot inte att kunna bo kvar på den nuvarande bostadsorten 
som i många fall är Växjö. Studenterna tror i hög grad att de i framtiden har goda 
möjligheter till såväl gynnsam löneutveckling som karriärmöjligheter och anställ-
ningar.        
 
 

13.2. Slutkommentarer 
Här presenteras en lista över ett antal av de problemområden som finns representera-
de bland andra och sjätteterminsstudenterna vid alla eller flertalet institutioner vid 
Växjö universitet. Tanken är att punkterna ska fungera som diskussionsunderlag för 
såväl studenter, lärare som annan universitetsrelaterad personal vid Växjö universitet: 
 
- Studenterna ”överlever” inte på enbart studielån. De flesta helfartstudenter som tar 
studielån delfinansierar sina studier på andra sätt, exempelvis genom att använda 
sparade medel eller genom från ekonomiskt bidrag från närstående eller genom för-
värvsarbete. Problemet återfinns i alla studentgrupper oavsett ålder, social bakgrund 
eller institutionstillhörighet.  
 
- En stor andel studenter som studerar på fristående kurser och/halvfart saknar erfa-
renhet av viktiga mottagningsaktiviteter som anordnas i relation till studiestarten. Det 
innebär att en stor andel studenter vid institutioner där utbildning till stor del förmed-
las genom fristående kurser och/eller halvfart inte tar del av information från student-
kår och studentföreningar och/eller deltar i andra aktiviteter som fadderverksamhet 
och nollning.  
 
- Ett flertal institutioner har ett viktigt arbete i att få studenter att inse att kurslitteratu-
ren är en grund för akademiska studier. 4 av 10 studenter anser inte att kurslitteratu-
ren är en investering inför det kommande yrkeslivet. Det gäller i första hand 
institutioner med kollektiva studiemiljöer, men problemet finns även vid institutioner 
med en mer utpräglad individuell studiemiljö. I ett mer övergripande perspektiv re-
presenterar denna syn ett ifrågasättande av kopplingen mellan högre utbildning och 
”världen därute”, men är samtidigt ett underkännande av en för den högre utbildning-
en central kunskapskälla.   
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- 4 av 10 studenter uppger att de ofta inte förstår kurslitteraturen. Problemet gäller 
såväl svensk som engelsk litteratur. Det är ett allmänt problem vid samtliga institu-
tioner men är tydligast vid institutioner med en hög studentmedelålder. Det är också 
så att mellan 30-40% av studenterna inte anser att de fått övning i att kommunicera 
på engelska under utbildningen. 
 
- Trots att en majoritet uppger att de är nöjda med den utbildning de läser så är majo-
riteten studenter inte säkra på att de skulle välja samma utbildning eller lärosäte om 
de kunnat välja igen. Dessutom har ungefär en tredjdel allvarligt funderat på att byta 
såväl utbildning som lärosäte. Det är oroväckande, inte minst mot bakgrund av att det 
främst är unga studenter utan direkt koppling till Växjö, d v s tröskeln för att byta 
utbildning och lärosäte är troligen låg bland de studenter som främst funderat på att 
byta såväl utbildning som lärosäte. 
 
- Ett allmänt fenomen bland studenterna är att de är missnöjda med deras egna möj-
ligheter att påverka den utbildning de läser. De är också missnöjda med det låga in-
tresse de upplever finns hos lärare att arbeta med utvärderingar. Ett annat problem 
som studenterna lyfter upp är att återkopplingen av kursutvärderingarna in i utbild-
ningen är minimal. Det ska tilläggas att sjätteterminsstudenterna i allmänhet är mer 
missnöjda än andraterminsstudenterna. 
 
- Problemet med negativ särbehandling pga könstillhörighet förekommer vid samtli-
ga institutioner i varierande grad. Det är i första hand kvinnliga studenter som upple-
ver det, men även manliga studenter upplever den negativa särbehandlingen. 
Studenterna uppger att de i första hand är lärare som utsätter dem, men det förekom-
mer också mellan studenter.     
 
- Studenter vid institutioner med låg grad av yrkesinstrumentalitet tror i mindre ut-
sträckning på den egna karriären jämfört med studenter som studerar vid institutioner 
med hög grad av yrkesinstrumentalitet. Bland studenter vid IPED och framför allt 
Humaniora råder en osäkerhet inför det framtida yrkeslivet.    
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14. Avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel ställer vi frågan vad Växjö universitet är för slags lärosäte. 
Vi utgår från den analys vi gjort av dels studenternas sammansättning, inriktning och 
bakgrund, dels av utbildningsutbudet. 

Men först behöver vi sätta in Växjö universitets utveckling i ett nationellt perspek-
tiv – hur har antalet studenter och inriktningen på utbildningen förändrats under de 
sista tio åren? Vi kommer att jämföra Växjö Universitet med två andra lärosäten i den 
södra regionen, och som har ungefär samma upptagningsområde, dels det etablerade 
lärosätet, Lund, dels en mindre högskola, Kristianstad.  

Vilka frågor kan vi utifrån denna undersökningen ställa kring förhållandet mellan 
Växjö universitet och den lokala och regionala arbetsmarknaden. Och vilka svar kan 
vi antyda? 

Växjö universitets plats i högskolelandskapet 
Diskussionen om Växjö universitets plats i det svenska högskolelandskapet bygger 
dels på befintlig offentlig statistik men också på de individdata som Student 2003 
utgör. Vi utgår från studenternas bakgrund och lärosätenas utbildningsutbud. 

Den andra stora expansionsfasen i det högre utbildningssystemet i Sverige äger 
rum under 1990-talet. Från och med år 2001 kan man i kvantitativa termer tala om 
den högre utbildningen i Sverige är ett universalsystem.94 Under 90-talet får vi dels 
en kraftig utbyggnad av utbildningsplatser och högskolor, dels en omfattande expan-
sion av antalet studenter. Antalet studenter vid universitet och högskolor översteg år 
2001 för första gången 300 00095. Det ska jämföras med de 173 501 studenter som 
fanns i grundutbildningen höstterminen 199096.  

Expansionen av studenter är inte jämnt fördelad inom utbildningssystemet. De sto-
ra universiteten och fackhögskolorna97 har haft en relativ liten ökning medan de me-
delstora och mindre universiteten och högskolorna98 har haft en kraftig expansion av 
antalet studenter. 

Ökningen av antalet studenter innebär att en större andel icke-traditionella studen-
ter än tidigare finns representerade i det högre utbildningssystemet99. Andelen nybör-
jarstudenter med arbetarbakgrund har t.ex. ökat från 19 procent läsåret 1991/1992 till 
24 procent läsåret 2002/03100. Denna ökning är inte likformigt fördelad mellan olika 
lärosäten. Vid de stora universiteten och fackhögskolorna har andelen studenter med 
arbetarklassbakgrund stått stilla eller minskat. Vid mindre och medelstora högskolor 

                                                 
94 Det innebär idag att cirka 40 procent av en årskull (födda 1976) år 2001 hade påbörjat hög-
skolestudier. Det ska ses mot bakgrund av det uppsatta politiska målet om att 50 procent ska 
ha påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder. 
95 Högskoleverkets årsrapport 2002, sid 8 
96 Högskoleverkets årsrapport 2001, sid 81 
97 Med stora universitet menas här Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds uni-
versitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet. Med fackhögskolor 
menas Karolinska institutet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga Tekniska högskolan, 
Handelshögskolan, Chalmers tekniska högskola. 
98 Med medelstora universitet menas här Karlstads universitet, Luleå tekniska universitet, 
Växjö universitet, Örebro universitet. Med medelstora högskolor menas Malmö högskola, 
Södertörns högskola, Mitthögskolan, Mälardalens högskola.  Små högskolor: Dalarna, Borås, 
Gävle, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Skövde, Trollhättan/Uddevalla, Kristianstad. 
99 UF 20 SM 0202 Statistiska meddelanden, Social bakgrund bland högskolenybörjare 
2001/02 och doktorandnybörjare 2000/01, sid 4, och Högskoleverkets Årsrapport 2004. 
100 Högskolverkets årsrapport 2002, se appendix, och Högskoleverkets Årsrapport 2004 
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och universitet har ökningen varit betydande. Mellan läsåret 1993/94 och 2002/03 har 
exempelvis andelen högskolenybörjare med arbetarklassbakgrund varit i stort det 
detsamma vid Lunds universitet.101 Under samma period ökade andelen arbetarklas-
studenter med 7 procentenheter vid Växjö universitet och Högskolan i Kristianstad.102 
Det sociala landskapet skiljer sig alltså åt i allt högre utsträckning mellan olika läro-
säten.  

Skillnaderna i det högre utbildningssystemets sociala landskap framträder även när 
vi ser på hemmets utbildningsnivå bland studenter vid olika lärosäten. Totalt sett har 
det skett små förändringar under 90-talet fram till idag. Cirka 50 procent av studen-
terna som påbörjat högskolestudier under perioden 1990-2003 har föräldrar med erfa-
renhet av eftergymnasial utbildning. Men skillnader mellan lärosäten förekommer 
även här. Under 1990-talet har andelen studenter vars föräldrar studerat på efter-
gymnasial utbildning ökat i Lund men minskat i Växjö och Kristianstad.103  

Vidare har 42 procent av studenterna vid Lunds universitet högutbildade föräldrar, 
vilket gäller för 20 procent av studenterna vid Växjö universitet och 16 procent vid 
högskolan i Kristianstad.104 Förändringarna i studenternas sociala ursprung visar sig 
alltså främst i de medelstora och mindre universiteten och högskolorna. Förändringar 
av den sociala rekryteringen till de stora universiteten och fackhögskolorna var rela-
tivt små under perioden. 

Det svenska utbildningssystemet präglas av en polarisering mellan lärosätena om 
vi ser till studenternas bakgrund och förutsättningar, medan varje lärosäte tycks bli 
allt mer homogent. Denna sociala polarisering sammanfaller med inriktningen på och 
förändringarna i lärosätenas utbildningsutbud105.  

I takt med det ökande antalet studenter har konkurrensen till högstatusutbildningar 
öka. Det har lett till att andelen studenter från högre medelklasshem minskar på de 
medellånga och korta yrkesinriktade utbildningarna och ökar på längre yrkesutbild-
ningar som läkare, veterinär, journalist psykolog, arkitekt, jurist, civilingenjör etc 
med en väl definierad, och hög position på arbetsmarknaden. Det faktum att de mind-
re och medelstora lärosäten, som Växjö universitet, nästan helt saknar längre yrkes-
utbildningar med en högre status, är en möjlig orsak till medelklasstudenternas 
minskade andel i dessa lärosäten. Vid Växjö universitet, som påvisas i våra studier 
(”Student 2001” och ”Student 2003”) minskar rekryteringen av övre medelklasstu-
denter. Även om kortare, mindre statustyngda, yrkesutbildningar meddelas vid de 
stora universiteten så utgör de inte en lika stor andel av det totala utbildningsutbudet 
som vid exempelvis Växjö universitet.  

Utbyggnaden av korta och medellånga yrkesinriktade utbildningar (som högskole-
ingenjör och yrken inom vård/omsorg och undervisning) har varit kraftigast vid de 
medelstora och mindre universiteten och högskolorna. Men vid några av de utbild-

                                                 
101 UF 20 SM 0202 Statistiska meddelanden, Social bakgrund bland högskolenybörjare 
2001/02 och doktorandnybörjare 2000/01, sid 52. Siffrorna gäller nybörjare under 35 år. Se 
även Högskoleverkets Årsrapport 2004. 
102 Ibid. Sid 54-57. Procenttal för Växjö universitet: 1993/94 21% - 2002/03 28%. Procenttal 
för Högskolan i Kristianstad: 1993/94 26% - 2002/03 33%. 
103 Ibid, sid 60-66. Andel studenter från med föräldrar med eftergymnasial utbildning: Lund, 
54% (1993/94) - 57% (2001/02), Växjö: 42% (1993/94) – 38% (2001/02), Kristianstad:  
34% (1993/94) – 32% (2001/02)   
104 Högskoleverkets Årsrapport 2004. Begreppet "högutbildade föräldrar" ska inte förväxlas 
med begreppet "akademisk erfarenhet" som använts i studien Student 2003, och som primärt 
används för att undersöka hur stor andel som kommer från hem med akademisk erfarenhet, ej 
akademisk examen. 
105 Ibid, sid 2  
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ningar där andelen arbetarklasstudenter ökar mest – socionomer, vårdyrken t.ex. -  
har sökandetrycket ökat.106 Det innebär en hårdnande konkurrens med högre inträ-
deskrav som följd. Trots det väljer alltså en ökad andel av arbetarklasstudenter att 
söka till och påbörja studier på dessa utbildningar. En slutsats är att meritokratiska 
faktorer inte fullt ut förklarar skiktning i den högre utbildningen.  

Homogeniseringen av såväl studentsammansättningen som utbildningsutbudet vid 
specifika lärosäten ökar - tydligast vid små och medelstora universitet och högskolor. 
Skillnaderna mellan de olika lärosäten blir på detta sätt allt mer systematiska.  

 
Sammanfattningsvis så karakteriseras det senaste decenniet av: 

 
-en snabb expansion av antalet studenter och utbildningsplatser.  
 
-att expansionen har varit störst vid de mindre och medelstora lärosätena.  
 
-en skarpare accentuerad skiktning mellan lärosäten som sociala utbildningsmiljöer 
vilket förstärker kopplingen mellan social bakgrund, val av utbildning och val av 
lärosäte. 

Växjö universitet som lärosäte 
Växjö universitets studentpopulation och utbildningsutbud är ett resultat av 1990-
talets expansion av det högre utbildningssystemet. I det svenska högskolesystemet 
och inom den södra regionen intar Växjö universitet en akademisk mellanposition. 
Grundutbildningen är starkt fokuserad på medellånga och korta yrkesutbildningar. 
Växjö har samtidigt en relativt utvecklad forskningsmiljö vilket mindre högskolor 
som Kristianstad ännu saknar. Forskningsmiljöerna är dock mer utvecklade vid tradi-
tionella lärosäten som Lund.  

Växjös rekryteringsbas domineras allt mer av akademiska förstagenerationsstuden-
ter med arbetar- och lägre medelklassbakgrund. Genom de utbildningar de går på 
förbereds de för samhälleliga mellanpositioner. Den socialt ”folkliga” sammansätt-
ningens dominans är inte lika accentuerad som vid Högskolan i Kristianstad, men 
betydligt mer betonad än vid Lunds universitet.  

De tre lärosätena tycks ingå i ett utbildningsmässigt (geografiskt och socialt) mobi-
litetssystem, där Kristianstad oftare är en startstation, Växjö oftare en start- och mel-
lanstation medan Lund oftare är en slutstation i ett studieförlopp.107   

Växjö universitets lokala miljö 
Vi har studerat Växjö universitets lokala miljö genom å ena sidan en analys av stu-
denterna, deras bakgrund och praktiker, och å andra sidan genom att tydliggöra insti-
tutionernas olika grad av yrkesinstrumentalitet.  

Dåtid (bakgrund), nutid (studieval, studiepraxis) och framtid (framtida yrkesposi-
tion) är tre centrala faktorer som flätas samman och som är viktiga för att förstå, inte 
bara studenterna, utan också den akademiska miljö som skapas i Växjö.  

                                                 
106 Högskoleverkets årsrapport 2002 sid 13. 
107 Data om ”studier vid tidigare lärosäten” i Student 2003 bekräftar tesen om Kristianstad och 
Växjö som start- respektive mellanstationer, medan data i UF 20 SM 0202 Statistiska medde-
landen, Social bakgrund bland högskolenybörjare 2001/02 och doktorandnybörjare 2000/01 
bekräftar tesen om start- respektive slutstation. 
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Som tidigare påpekats attraherar universitet studenter från en socialt ”folklig” miljö 
där majoriteten dessutom saknar en akademisk bakgrund. Däremot har flertalet tidi-
gare förvärvsarbetat, inte sällan inom det yrkesområde de nu studerar. Växjö är ett 
exempel på lärosäte som på ett bra sätt uppfyller Högskolelagens §5 ”Högskolorna 
skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan”.108   

Hur sker homogeniseringen av studenter på lärosätesnivå? Växjö attraherar vissa 
specifika grupper av studenter därför att det är ett utpräglat ”programuniversitet”. 
Grundutbildningen är i hög grad uppbyggd kring ”trygga” utbildningsprogram som 
förbereder eller ger ”sken” av att förbereda studenter för ett konkret yrke, profession 
eller yrkesområde. Utbildningen är inriktad mot utbildningar vars avkastning är yr-
ken, professioner på mellannivå vilka främst attraherar studenter som befinner sig i 
en specifik livssituation, saknar nödvändiga betyg eller av andra skäl inte söker sig 
mot längre yrkesutbildningar med hög status och de lärosäten där dessa förmedlas.  

En konsekvens av detta är att den lokala miljön domineras av en allt mer över-
skuggande arbetsmarknadsinriktning. Denna tar sig bland studenterna uttryck, inte 
bara genom deras val av utbildning, utan även genom de specifika studieorienteringar 
de uppvisar. Här dominerar nytto- och marknadsorienteringen och individualitetsori-
entering (se kap. 4, s. 23). De båda är, på olika sätt, starkt fokuserade mot arbets-
marknaden och dess (upplevda) krav bland studenterna. Den grupp studenter som 
inte har den sortens uttalade mål med studierna verkar trivas i mindre utsträckning. 
Universitetet är å ena sidan ett väl fungerande och tryggt lärosäte för de studenter 
som har ett arbetsmarknadsinriktat mål med studierna, medan det i mindre utsträck-
ning är ett bra alternativ för unga, utifrån kommande studenter, utan tydlig arbets-
marknadsorientering. I denna grupp funderar många på att byta både utbildning och 
lärosäte.  

Under ett studieförlopps gång blir studentsammansättningen allt mer homogen, 
samtidigt som den lokala akademiska miljön bli allt mer monolitisk,. Detta framgår 
av jämförelsen mellan andra- och sjätteterminsstudenter. Studenter som finns kvar 
den sjätte terminen är i högre grad lokalt rekryterade, en högre andel är akademiska 
förstagenerationsstudenter och utbildningsorienteringarna är mer likartade. Attityder 
och praktiker som studenter bär med sig in utbildningen gentemot utbildning, akade-
mi eller arbetsliv verkar i liten utsträckning förändras.  

Universitetet genomsyras av en ”arbetstagarkultur” snarare än en studiekultur. Hur 
påverkar denna ”arbetstagarkultur” universitetet och den akademiska miljön? Vilka 
studenter försvinner från universitetet och vilka stannar kvar? Vad försvinner de till? 
Är det så, vilket data från Student 2003 visar, att Växjö blir en startstation eller mel-
lanstation men knappast slutstation för studenter som saknar tydliga arbetsmarknads-
relaterade mål? Är det i så fall positivt eller negativt? Det är viktiga frågor för Växjö 
Universitet. Vi har vissa antaganden om, men ännu inga bra svar på dessa frågor.  

Vi skulle kunna besvara frågor kring i utbildningen ”stannande” och ”flyende” stu-
denter genom att via förnyade enkäter följa studenter genom deras utbildningsför-
lopp. Vi behöver också ställa oss frågan hur studenternas och utbildningsutbudets 
starka arbetsmarknadsorientering faktiskt påverkar det lokala och regionala arbetsli-
vet?  

Växjö universitet och arbetsmarknaden 
Universitetet expanderar företrädesvis via utökningen av yrkesförberedande ut-

bildningar. Att Växjö universitetet inte är synonymt med staden Växjö eller regionen 
                                                 
108 Högskolelagen (1992:1434) 
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har vi visat i tidigare studier.  De studenter som bosätter sig i Växjö och främst cam-
pus har en dålig kännedom om staden. Diskussionen om universitetets, och inte minst 
dess studenters, inkorporering som en del av Växjö har förts sedan filialtidens dagar. 
Vi har tidigare visat att den studentkultur som skapas har lite eller inget med Växjö i 
övrigt att göra.109 Men det är också så att universitetet ofta ses som en motor för ut-
veckling av det lokala och regionala arbetslivet.  

De studenter som rekryteras utanför länet är ofta unga, utan övrig koppling till lä-
net än den utbildning de läser. De studenterna vill inte stanna i Växjö eller i Krono-
bergs län. Det innebär att för en stor del av studenterna är universitetet endast en 
hållplats vidare ut i livet, en ”trampolineffekt” vi har diskuterat på annat håll110 Den 
verkar vara speciellt tydlig inom vissa specifika områden. På utbildningar inriktade 
mot ekonomi, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora finns i hög ut-
sträckning ”utifrån” kommande, unga studenter som inte tänker sig en framtid i Väx-
jö eller Kronobergs län, utan kan ses som Besökare. Studenter med dessa inriktningar 
men med bakgrund i regionen blir Utflyttare. Det är en konsekvens av studenters 
livssituation men i hög grad också beroende av den befintliga arbetsmarknaden för 
denna grupp. 

Däremot finns det inom vård, omsorg och utbildning en större andel som avser att 
stanna kvar i regionen, eftersom de ofta har sitt ursprung här och av olika skäl inte 
vill, eller har möjlighet att flytta. Denna grupp av Stannare, går ofta in i utbildningar 
som ger avkastning i den kommun där de redan har ett väl etablerat socialt liv. Regi-
onen tillförs i viss utsträckning arbetskraft i denna sektor av studenter rekryterade 
utanför regionen, de eftertraktade Inflyttarna.  

Universitetets utbildningar efterfrågas i stor utsträckning av kommuner, landsting 
och statsförvaltning inom regionen. Det privata näringslivet efterfrågar i betydligt 
mindre grad högskoleutbildad arbetskraft. Utbildningsnivån är högre inom offentlig 
sektor än i industrin och mer generellt i det privata näringslivet i Sverige. Inom den 
offentliga sektorn är en högskoleutbildning alltmer ett nödvändigt villkor att få en 
anställning. Inom tillverkningsindustrin och mera allmänt det privata näringslivet 
inom regionen är den formella utbildningsnivån genomsnittligt sett ganska låg. En 
uthållig och varierad efterfrågan på högskoleutbildad finns inte systematiskt närva-
rande inom den privata sektorns företag i regionen. 

Och till sist ett mera personligt slutord 
Universitetet väljer vilket slags universitet det vill vara, även om det inte alltid sker 
fullt medvetet. De omständigheter varunder universitetet väljer väg bestäms inte en-
bart av oss själva. Vilket universitet vi kan bli formas av utbildningsutbudet, studen-
ternas bakgrund, studiepraxis och yrkesval, av lärarnas kompetens och i samspelet 
med såväl den regionala som den nationella arbetsmarknaden. Vi kan inte utifrån 
tillgängliga data med säkerhet säga hur studenternas geografiska, ekonomiska, socia-
la rörlighet ser ut efter avslutad utbildning. För att kunna besvara viktiga frågor var 
Växjöstudenterna hamnar, och inte minst hur regionen tillvaratar den yrkeskompe-
tens som universitetets studenter utvecklat, skulle uppföljande studier av de under-
sökta kohorterna, och av den lokala arbetsmarknadens syn på högskoleutbildad 
arbetskraft vara av stort värde. 
 

 
                                                 
109 Se Eriksson M, Lundberg E, Olofsson G, ”Växjöstudenterna och deras universitet" 
110 Se Eriksson M, Lundberg E, Olofsson G, ”Växjöstudenterna och deras universitet" 

115   
 



 

 

 

 

 

 

 

116   
 



Litteratur- och källförteckning 
 
Armgard B, Fasth E, Nelsson O (2002) Humanistiska studier och arbetslivet: upp-
följning av studenter efter avslutad utbildning. Lund, Utvärderingsenheten. 
 
Bjurström E (1997). Högt & Lågt. Umeå.. Boréa. 
 
Eriksson M, Lundberg E, Olofsson G, (2002) Växjöstudenterna och deras universitet: 
en studie av växjöstudenternas bakgrund, förhållningssätt och studievanor. Växjö 
universitet.  
 
Eriksson M, Lundberg E, Olofsson G (2002) Växjöstudenterna och deras boende. 
Växjö universitet. 
 
Fasth E, Nilsson-Lindström M (2002) Brandingenjörer i arbetslivet: en undersökning 
av dem som genomgått brandingenjörsutbildningen och några av deras arbetsgivare. 
Lund, Utvärderingsenheten.  
 
Goffman E (1974) Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. Stock-
holm, Rabén & Sjögren. 
 
Högskolelagen (1992: 1434) 
 
Högskoleverket (2001) Universitet & högskolor: Högskoleverkets årsrapport 2001. 
Stockholm, högskoleverket. 
 
Högskoleverket (2002) Universitet & högskolor: Högskoleverkets årsrapport 2002. 
Stockholm, Högskoleverket. 
 
Högskoleverket (2004) Universitet & högskolor: högskoleverkets årsrapport 2004. 
Stockholm, Högskoleverket. 
 
Jacobsson G (2002) Studentspegeln 2002. Stockholm, Högskoleverket. 
 
Statistiska Centralbyrån (1983) Socioekonomisk Indelning. Stockholm, Statistiska 
Centralbyrån. 
 
Statistiska Centralbyrån (2000). Högskolestuderande med utländsk bakgrund: höstte-
terminerna 1998 och 1999. Statistiska meddelanden UF 19 SM 0001. Stockholm: 
SCB. 
 
Statistiska Centralbyrån (2000) Standard för svensk yrkesklassificering: tresiffersni-
vå. Stockholm, Statistiska Centralbyrån. 
 
Statistiska Centralbyrån (2002) Social bakgrund bland högskolenybörjare 2001/02 
och doktorandnybörjare 2000/01, Statistiska meddelanden UF 20 SM 0202. Stock-
holm: SCB. 
 

117   
 



Torper U (2002) Samhällsvetare i arbetslivet: uppföljning av studenter efter avslutad 
utbildning. Lund, Utvärderingsenheten. 
 
Trow M, 1973, Problems in the transition from elite to mass higher education. 
Berkely, CA: Carnegie Commision of Higher Education.  
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

118   
 



Appendix 1: Teknisk diskussion 
I appendixet redogörs för hur projektet ”Student 2003” genomfördes. Följande redo-
visas: 
 
- Studiens förutsättningar 
- Genomförande av studien 
- Analys av bortfall 

Bakgrund 
På initiativ av Gunnar Olofsson (sociologi) och Eva Lundberg (medie- och kommu-
nikationsvetenskap) genomfördes i slutet av vårterminen 1999 en mindre enkätstudie, 
”Studentbarometern”. Den syftade till att undersöka Växjöstudenternas bakgrunder, 
vanor och attityder. Ett andra syfte var att få information som kunde fungera som 
planeringsunderlag för universitetet och dess institutioner och studentkår. Det första 
initiativet till undersökningen togs av Växjö kommuns avdelning för bostadsplane-
ring. Vi behövde veta mer om de behov och krav som studenterna ställer på universi-
tetet och Växjö kommun. I studien belystes studenternas bakgrund, studenternas 
studie-, fritids- och datorvanor, studenternas inställning och vanor gällande synen på 
universitet och kommun. Vi undersökte särskilt studenternas boende- och resandesi-
tuation.    

Trots att studien urvalsmässigt var relativt liten (145 informanter) gav den upplys-
ningar av intresse för alla som arbetar med marknadsföring och rekrytering, med 
undervisning och med planering för annan studentanknuten verksamhet. ”Studentba-
rometerns” begränsningar medförde dock att det inte gick att uttala sig om hela stu-
dentkollektivet. Under läsåret 2000-2001 genomfördes en utökad, förbättrad studie, 
för att få fördjupade kunskaper om studenterna och deras situation. Vi genomförde en 
omfattande studie av växjöstudenter. Student 2001 syftade till att ge en bred bild av 
den brokiga grupp människor som växjöstudenter utgör. Resultaten från Student 
2001 finns i två rapporter; ”Växjöstudenterna och deras universitet: en studie av stu-
denternas bakgrund, förhållningssätt och studievanor” respektive ”Studenterna och 
deras boende”.111 

Vi har i tidigare studier fokuserat på studenter och deras liv. Under 2003 formades 
vid Växjö universitet forskningsgruppen HERE112 (Higher Education Research and 
Evaluation) under ledning av Gunnar Olofsson. Syftet är att på olika sätt studera kon-
sekvenserna av den expansion som den högre utbildningens genomgått sedan början 
på 1990-talet. Projekt Student 2003 är ett projekt knutet till HERE-gruppen där vi har 
som syfte att på olika sätt belysa institutionen Växjö universitet. Vi kommer att ge-
nomföra ett antal studier av studenter på grundnivå. Men vi kommer även att genom-
föra studier av forskarstudenter, samt lärare och handledare vid Växjö universitet.   

Syfte 
Rapporten syftar till att belysa ett antal kvalitetsaspekter ur studentperspektiv för att 
kunna svara på såväl utvärderings- som forskningsrelaterade frågor kring hur ett 
”nytt”, relativt litet lärosäte påverkas av den högre utbildningens expansionsprocess.     

                                                 
111 Rapporterna finns att ladda ner på HERE-gruppens hemsida: http://www.svi.vxu.se/here/ 
112 Mer information om HERE finns på hemsidan: http://www.svi.vxu.se/here/. På hemsidan 
finns också möjlighet att ladda ner denna och andra rapporter i pdf-format.  
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Organisation och personal 
Initiativet till Student 2003 togs av forskare inom HERE-gruppen; Gunnar Olofsson 
(sociologi), Leif Lindberg (UPC) Eva Lundberg (medie- och kommunikationsveten-
skap), och Magnus Eriksson (sociologi). De utgör tillsammans med Eva Fasth (socio-
logi) projektets ledningsgrupp och ansvarar för studien. Magnus Eriksson har 
tillsammans med Eva Lundberg skött det dagliga arbetet vad gäller planering, ut-
formning, konstruktion av enkät samt datainsamling, samt verkat som kontaktperso-
ner med berörda parter, och fungerat som projekthandledare. 

Vidare har ett antal projektanställda forskningsbiträden arbetat med datainsamling-
ens konkreta delar såsom utskick av enkäter, kalibrering av kodschema och databas 
samt kodning.     

En projektgrupp har formats som stöd i metodtekniska- och innehållsmässiga frå-
gor. Ulla Smaragdi Johnsson, Malin Hjorth, (medie- och kommunikationsvetenskap), 
Jan Andersson (sociologi) samt personal verksamma vid CFTS (Centrum för tilläm-
pad Samhällsforskning) har fyllt en viktig funktion som kritiska samtalspartner då de 
har erfarenhet av liknande studier.  

I en vidare referensgrupp har olika representanter för universitetet och Växjö 
kommun ingått. Syfte har varit att säkerställa att studien blir ett gemensamt universi-
tetsprojekt.     
 

Enkätkonstruktion, urvalsförfarande och datainsamling  

Enkätkonstruktion 
Enkätunderlaget till Student 2001 har använts som förlaga till projekt Student 2003. 
Enkäten 2003 har dock utvecklats betydligt på en rad punkter. Intressenter från insti-
tutioner, kommun, universitetet centralt och studentkåren har haft möjlighet till 
kommentarer och har i flera fall påverkat innehållet i enkäten.  

Enkätstruktur och innehåll 
Formuläret behandlar frågor kring kvalitetsaspekter i den högre utbildningen. För att 
få en bred bild av studenten behandlas även frågor kring tre teman: dåtid-nutid-
framtid och två arenor: studiebundna och icke- studiebundna arenor. Formuläret är 
indelat i fem olika moduler: 
 
Tema 1: Det första temat behandlar studenternas bakgrund. Studenternas ålder, kön, 
uppväxtort, civilstånd, sociala bakgrund, utbildning och etnisk bakgrund. Även frå-
gor som behandlar studentens arbetslivserfarenhet, tidigare studieerfarenhet samt 
deras behörighet och meritvärde till högre studier.  
 
Tema 2. Temat behandlar ett antal kvalitetsaspekter kring studiestarten i Växjö och 
ger samtidigt en fördjupning av kunskapen om växjöstudenten. Vidare ställs frågor 
om  studenten studerar på program eller fristående kurser, om studenten studerar på 
hel- eller halvfart, vilka specifika program och kurser studenten läser och har läst etc. 
Frågor om motiv till studier på Växjö Universitet behandlas liksom attityder till uni-
versitetet och dess verksamhet.  
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Tema 3: I temat behandlas studiesituationen genom frågor om studenters specifika 
studievanor och preferenser. Här behandlas studenters nuvarande studiemönster, 
studiemål och studieekonomi och attityder till studier, examinationer, lärare etc. 
 
Tema 4: Temat behandlar frågor kring studentinflytande och jämställdhet. 
  
Tema 5: Frågor gällande relationen till 1) omvärlden, d v s arbetsliv och 2) framtiden 
behandlas i tema 5.   
 
Konstruktionen av enkäten har genomförts tillsammans med de olika referensgrup-
perna under vinter/vår 2002/03. Den metodologiska referensgruppen har varit invol-
verad i utformningen av frågor och påverkat såväl omfattningen av enkäten som dess 
utformning. Även övriga intressenter har involverats för att diskutera innehåll och 
utformning.  

Under mars -03 genomfördes en pilotstudie bland cirka 100 studenter från ett antal 
olika institutioner. Vi ville pröva om informanterna förstod frågorna, om formuläret 
var logiskt uppbyggt och studera informanternas reaktion på frågornas innehåll. Stu-
denterna fyllde i enkäterna i närvaro av Eriksson eller Lundberg. Informanternas 
uppgift var även att i grupper ge skriftliga kommentarer om omfattning och innehåll. 
Utifrån dessa kommentarer drog vi slutsatsen att vissa frågor inte ansågs tillräckligt 
tydliga, att enkäten var för omfattande och tog för lång tid att besvara, vilket innebar 
att informanterna tröttnade i förtid.   

Efter utprövningen av formuläret omarbetades det i samråd med de olika referens-
grupperna. Vissa frågor lyftes ut eller omformulerades, och omfattningen av enkäten 
minskades och dispositionen omarbetades. I samband med att vi färdigställde fråge-
formuläret konstruerade vi även ett kodschema. 

Urvalsförfarande och distribution  
Vår avsikt var att undersöka samtliga studenter i två studentgrupper: Den ena grup-
pen är högskolenybörjare113 som påbörjade sina studier i Växjö höstterminen –02 
och var registrerade under vårterminen –03. Den andra gruppen är studenter som 
påbörjade sina studier i Växjö höstterminen –00 och som fortfarande är registrerade 
vårterminen –03, d v s är sjätteterminsstudenter.114 Följande grupper togs bort ur ur-
valsramen: de som studerar på sk uppdragsutbildningar, de som studerar på högskole-
förberedande basår, kvalificerad yrkesutbildning, samt datautbildning i Svängsta för 
kvinnor (gymnasienivå). De uppräknade grupperna läser inte under samma förutsätt-
ningar som andra studenter, de har inte antagits inom det reguljära universitetssyste-
met (uppdragsutbildningar) och läser inte heller på universitetsnivå (NT-svux). De 
studenter som går på kvalificerade yrkesutbildningar läser på en nivå mellan gymna-
siet och universitetet. 

Som urvalsram har universitets studieadministrativa system, Ladok, använts. Lad-
ok som står för Lokalt ADB-baserat studieDOKumentationssystem, är ett datorbase-

                                                 
113 Med högskolanybörjare menar vi studenter som är förstagångsregistrerade på Växjö uni-
versitet, vilket ska skiljas från högskolenybörjare som är studenter som tidigare inte studerat 
på högskolenivå. 
114 13% av sjätteterminsstudenterna uppger att de tillfälligt avbrutit studierna sedan studiestar-
ten hösten 2000. Det är möjligt att några i denna grupp haft ett uppehåll som sträcker sig över 
en termin eller mer. Det innebär att dessa egentligen inte kan kallas sjätteterminsstudenter. 
Men i rapporten kommer gruppen inte att särredovisas, utan går under samma benämning 
(sjätteterminsstudenter) som de studenter som inte tillfälligt avbrutit studierna.    
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rat system för uppgifter om studerande i den grundläggande utbildningen och i fors-
karutbildningen. LADOK ägs av ett konsortium som består av ca 35 högskolor och 
universitet. Utifrån Ladok lokaliserades nybörjarstudenter. Det innebär studenter som 
under höstterminen –02 definierats som förstagångsregistrerade vid Växjö universi-
tet. Individer i denna grupp som var registrerade studenter i Växjö under föregående 
tre läsår togs bort ur urvalsramen. Detta för att säkerställa definitionen av gruppen 
högskolestudenter. Därefter togs de studenter bort som inte var registrerade under 
vårterminen –03. Sammanlagt lokaliserades 2706 högskolenybörjare.  

Som erfarna växjöstudenter valdes individer som börjat studera i Växjö hösttermi-
nen –00 och som var registrerade vårterminen –03. Individer som varit registrerade i 
Växjö under de två föregående läsåren (tidigare än ht –00) togs bort från urvalsra-
men. Sammanlagt lokaliserades 1131 individer i gruppen sjätteterminare.  

Frågeformuläret distribuerades därefter som postenkät med svarskuvert adresserat 
till Växjö universitet. Informanterna hade även möjlighet att inlämna sin enkät vid 
svarslådor placerade på olika platser kring universitetet.  

  

Datainsamling 
Datainsamlingen för gruppen nybörjarstudenter startades den 14 april 2003 då 2706 
frågeformulär skickades ut. Därefter skickades fem påminnelser ut inom loppet av 
cirka sju veckor (från datainsamlingens början). Datainsamlingen för sjätterminsstu-
denter togs sin början den 5 maj 2003 då 1131 formulär skickades ut. Därefter skick-
ades fyra påminnelser ut.  En kampanj bedrevs i form av affischering på 
universitetsområdet för att för informanterna tydliggöra studiens vikt. För att stimule-
ra informanter att besvara enkäten så lottades ett antal priser ut. Inflödet av besvarade 
enkäter löpte förhållandevis jämnt under cirka 7 veckor. Svarsfrekvensen för nybör-
jarstudenterna blev slutligen 66% procent eller 1790 inkomna enkäter. Svarsfrekven-
sen för sjätterminsstudenterna blev 65% eller 736 inkomna svar. Den relativt höga 
svarsfrekvensen gör det möjligt att uttala sig om studerandekollektivet på Växjö uni-
versitet.      

Kodning, redigering och kontroll 
Mellan juni-augusit månad genomfördes manuell inkodning av enkäterna i statistik-
programmet SPSS av cirka 20 projektanställda kodare. I samband med detta avidenti-
fierades individposterna i databasen på så sätt att personnummer skildes från 
enkätnummer. Kodningen av materialet har kvalitetskontrollerats, och vissa omkod-
ningar av enkäten har genomförts.  

 

Bortfallsanalys   

Andraterminsstudenter 
Av de studenter som ingick i urvalsgruppen för andraterminsstudenter och som där-
med representerar nybörjarstudenter vid Växjö universitet, svarade 66 procent eller 
1790 på enkäten. Bortfallet är således 916 personer eller 34 procent. Nedan följer en 
redogörelse för bortfall utifrån kön och ålder.115         

                                                 
115 Detta är de variabler som var möjliga att jämföra utifrån befintliga uppgifter. 
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Tabell 54: Bortfallsanalys av bakgrundsvariabler116  
 
 Population (n=2706) Svarande (n=1790) 
 
 Antal Andel  Antal Andel  
Kön 
Man 1173 43% 662 37%  
Kvinna 1533 57% 1110 63%  
 
Ålder 
19-24 år 1195 44%  811 45%  
25-29 år 339 13%  213 12%  
30- år 1172 43%  749 43%  
 
  
 Population (n=1173)  Svarande (n=660) 
 Antal Andel  Antal Andel  
Kön och  
ålder 
Man 
19-24 år 542 46% 319 48%  
25-29 år 169 14% 85 13%  
30- år 462 40% 256 39%  
 
 Population (n=1533)  Svarande (n=1105) 
 Antal Andel Antal Andel  
Kvinna 
19-24 år 653 43%  487 44%  
25-29 år 170 11%  127 11%  
30- år 710 46%  491 45%  

 

Sjätteterminsstudenter 
Av de studenter som ingick i urvalsgruppen för sjätteterminsstudenter och som där-
med representerar nybörjarstudenter vid Växjö universitet, svarade 65 procent eller 
736 på enkäten. Bortfallet är således 395 personer eller 35 procent. Nedan följer en 
redogörelse för bortfall utifrån kön och ålder.117        

 
Tabell 55: Bortfallsanalys av bakgrundsvariabler  
 
 Population (n=1131)  Svarande (n=736) 
 Antal Andel  Antal Andel  
Kön 
Man 471 42%  266 36%  
Kvinna 660 58% 469 64%  
 
                                                 
116 Det är viktigt att peka på att resultaten måste tolkas med viss försiktighet eftersom det 
förekommer ett mindre internt bortfall vid såväl kön- som åldersvariabeln, vilket gör att n-
talen vid respektive undergrupper inte alltid motsvarar totalprocenten för dem som besvarat 
enkäten. Det interna bortfallet är mellan 0,5-1,5%.    
117 Detta är de variabler som var möjliga att jämföra utifrån befintliga uppgifter. 
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Antal Andel Antal Andel 
Ålder 
19-24 år 553 49%  363 49%  
25-29 år 284 25%  174 24%  
30- år 295 26%  197 27%  
 
  
 Population (n=471)  Svarande (n=266) 
 Antal Andel Antal Andel  
Kön och ålder 
Man 
19-24 år 244 52%  134 50%  
25-29 år 147 31% 81 30%  
30- år 80 17% 51 20%  
 
 
 Population (n=660) Svarande (n=469)  
Kvinna 
19-24 år 309 47% 229 49%  
25-29 år 137 21% 92 20%  
30- år 214 32% 146 31%  

 

 

124   
 



Appendix 2: ”Äkta” och ”oäkta” nybörjare bland 
andraterminsstudenter 
Det förekommer i vissa fall skillnader mellan ”äkta” nybörjare, studenter som tidiga-
re inte studerat på högskolenivå, och studenter som vid studiestarten har tidigare erfa-
renhet av högskolestudier. Nybörjarbegreppet är således en viktig kategori som ökar 
förståelsen för studenters attityder och förhållningssätt. Tyvärr finns det av utrym-
messkäl inte möjlighet att i den löpande rapporten redovisa alla faktorer som anses 
viktiga. Därför redovisas ett antal viktiga och intressanta attityder och förhållnings-
sätt bland de två grupperna.  

Bakgrund och förutsättningar 
Medelåldern bland de äkta nybörjarstudenterna är 26 år, de oäkta nybörjarnas medel-
ålder är 34 år. De lever ett delvis annorlunda liv jämfört med de äkta nybörjarna; en 
majoritet lever med en partner och en relativt stor grupp har – till skillnad från de 
äkta nybörjarna – barn. Endast 13% av de oäkta nybörjarna rekryteras från länet, en 
tredjedel av de äkta nybörjarna rekryteras från samma region. Knappt 4 av 10 oäkta 
nybörjare bosätter sig i Växjö medan 7 av 10 äkta nybörjare gör sammalunda.  
 

De delvis olika förutsättningar som de två grupperna har visar sig i vilka studie-
former de väljer. Tre fjärdedelar av de äkta nybörjarna läser på program, 1 av 10 läser 
på distans och 9 av 10 är helfartsstudenter. Det ska jämföras med de oäkta nybörjar-
na, av vilka hälften läser fristående kurser, och 6 av 10 läser på distans och en nästan 
lika stor grupp läser på halvfart eller mindre. Det innebär att institutioner vars grund-
utbildning i relativt stor utsträckning är uppbyggd kring fristående kurser och som 
möjliggör studier på halvfart och distans rekryterar oäkta nybörjarstudenter. IPED, 
Lärarutbildningen, HUM och SVI är exempel på institutioner som har relativt stora 
grupper av oäkta medan institutioner som IPS, EHV och IVOSA har relativt liten 
andel av denna grupp.    

Mottagande 
Till skillnad från de äkta nybörjarna har relativt få av de oäkta nybörjarstudenterna 
erfarenhet av de mottagaraktiviteter som ordnas av andra studenter. Exempelvis upp-
ger 7 av 10 oäkta att de saknar erfarenhet av fadderverksamhet, nästan hälften har 
inte fått information från Studentkåren, vilket ska jämföras med äkta nybörjare där 2 
av 10 uppger det. Det ska naturligtvis ses mot bakgrund av att de oäkta i mindre ut-
sträckning är programstudenter och studerande på helfart jämfört med de äkta nybör-
jarstudenterna.  

De oäkta studenterna är mer positivt inställda till universitetets formella mottagan-
de i form av den första studieinformationen och den första kontakten med lärare. De 
äkta nybörjarna är däremot mer positiva till de mottagaraktiviteter som anordnas av 
andra studenter.  

Studiepraktiker och studieattityder 
De båda grupperna avsätter ungefär lika mycket tid för studier varje vecka. De är 
dessutom lika nöjda med den utbildning de läser, 9 av 10 ger utbildningen betyget 
bra/mycket bra och 3 av 10 i båda grupperna skulle definitivt välja samma universitet 
om möjligheten fanns. En något större andel av de oäkta (50%) jämfört med de äkta 
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nybörjarna (43%) skulle definitivt välja samma utbildning om det varit möjligt att 
välja igen.  

Däremot har de äkta nybörjarna i mycket större utsträckning allvarligt funderat på 
att byta den utbildning de nu går (39%) och lärosäte (40%) jämfört med de oäkta 
nybörjarna bland vilka endast 18% allvarligt funderat på att byta den aktuella utbild-
ningen och 28% funderat på att byta lärosäte. 

De oäkta studenterna är dels nöjdare med valet av kurslitteraturen som hör till de-
ras kurser, samtidigt som de i mindre utsträckning har problem med att förstå littera-
turen. 6 av 10 erfarna och 4 av 10 äkta nybörjare är nöjda med valet av kurslitteratur, 
samtidigt uppger mer än hälften av de äkta nybörjarna och 3 av 10 oäkta att de ofta 
har svårt att förstå kurslitteraturen.  

Studenterna anser – oavsett grupp – att engelskakunskaperna är begränsade. Det 
visar sig genom att få studenter är nöjda med den träning de fått i att kommunicera på 
engelska. Vid frågor om hur studenterna uppfattar olika färdigheter som de under 
utbildningen förväntas erövra uppger ungefär 15% av de äkta och oäkta studenterna 
att de är nöjda med den träning de fått i att uppöva engelskan under den aktuella ut-
bildningen. Ett genomgående fenomen är att de oäkta nybörjarna är mer nöjda med 
olika former av färdighetsträning. Det gäller såväl allmänna, som akademiska och 
professionella färdigheter.  

Olika former av färdighetsträning är aktiviteter där man kan misstänka att de oäkta 
nybörjarstudenterna har större erfarenhet. Möjligheten finns att gruppens svar baseras 
på tidigare studieerfarenheter, vilket inte ger en rättvis bedömning av den träning de 
fått under den aktuella utbildningen. I de fall där en stor andel av äkta nybörjare upp-
ger att de saknar erfarenhet, där saknar även oäkta nybörjarna erfarenhet. Däremot är 
de oäkta mer nöjda med träning i akademiska praktiker och hantverk som att ”argu-
mentera och övertyga”, att ”använda analytisk förmåga”, att ”självständigt lösa pro-
blem” och att ”ta del av aktuell forskning”.  

Sammanfattning 
De två olika grupperna har till viss del skilda bakgrunder, skilda förutsättningar 

och väljer olika utbildningsvägar. Skillnader i deras attityder och förhållningssätt till 
studier och utbildning finns. De oäkta studenterna är i allmänhet något mer nöjda 
med studier och utbildning, och uppvisar inte läsförståelseproblem i samma utsträck-
ning som äkta nybörjare.       
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Appendix 3: Studenters bakgrund vid de olika in-
stitutionerna 
I appendixet redogörs för bakgrundsfaktorer bland andra- och sjätteterminsstudenter 
vid de enskilda institutionerna. De aspekter som här tas upp motsvarar de som på 
lärosätesnivå avhandlats i kapitel 2.  Presentationen koncentreras till studenternas 
familjebakgrund, studie- och arbetslivserfarenhet och aktuella studierelaterade val. 

Andraterminsstudenter - nybörjarna vid institutionerna 
Här följer en redovisning av studenterna och deras olika bakgrunder vid åtta enskilda 
institutioner.    

Ålder, kön och familjeförhållanden 
Svar från 1773 andraterminsstudenter verksamma vid åtta institutioner finns repre-
senterade i denna rapport.118 Lärarutbildningen, som inte tillhör någon institution och 
som organisatoriskt lyder direkt under Lärarutbildningsnämnden, särredovisas  av tre 
skäl. Ett skäl, som framkommit i samband med de statistiska analyserna av datamate-
rialet, och som kommer att framgå i rapportens olika delar, är att lärarstudenter i 
många viktiga frågor särskiljer sig som kollektiv från studenter vid andra institutio-
ner. Ett andra skäl är att lärarstudenterna själva ofta saknar kunskap om vilken insti-
tution de beroende på aktuell studiekurs tillhör, och därför inte uppgivit det vid frågor 
om institutionstillhörighet. Ett tredje skäl, relaterat till det andra, är att en stor andel 
av lärarstudenterna felaktigt uppgivit IPED som institutionstillhörighet. Som en kon-
sekvens av såväl analytiska som metodtekniska skäl särredovisas därför denna grupp.   
 
Tabell 56: Bakgrund Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Medelålder m 29 32 32 33 29 27 25 30 28 
Andel kvinnor% 65 83 77 60 72 74 59 28 40 

Barn% 28 43 46 36 29 20 12 23 14 
Partner% 52 69 64 57 48 44 40 44 51 

   
De äldsta nybörjarstudenterna finns vid IPED, IVOSA och lärarutbildningen och 

de yngsta vid EHV och SVI. Två institutioner har manlig majoritet. Det är de två 
MNT-institutionerna IPS och MSI. Institutioner som är inriktade mot utbildning, vård 
och omsorg, samhällsvetenskap och humaniora har en kvinnlig majoritet bland stu-
denterna.  

Studenterna vid de mest kvinnodominerade institutionerna med hög medelålder, 
IVOSA och Lärarutbildningen, har delvis andra studieförutsättningar jämfört med 
studenterna vid de ”unga” institutionerna. Exempelvis har ett flertal studenter som 
studerar inom yrkesområden som utbildning, vård och omsorg, barn och lever till-
sammans med partner. En majoritet av studenterna vid de övriga institutionerna lever 
ensamma (undantag IPS). 

Studiebakgrund och arbetslivserfarenhet 
Den högskolebehörighet som studenterna har inför högskolestudierna påverkas av 
ålder och social bakgrund. De flesta nybörjarstudenterna har studerat på ett treårigt 
studieförberedande program. Ju lägre medelålder och desto större andel studenter 
                                                 
118 Antal representerade individer vid respektive institution (n=tal för 2:a terminsstudenter); 
HUM=130, SVI=274, EHV=308, IPED=185, Lärarutbildning=373, IVOSA=101, MSI=119, 
IBP=18, IPS=83. 
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med ”tjänstemmanabakgrund”, desto större andel har studerat på studieförberedande 
utbildningar. På motsvarande sätt har de ”folkliga” institutionerna med högre medel-
ålder en större andel studenter som läst andra utbildningar än studieförberedande 
program. Ett tydligt exempel är IVOSA, där 18% läst Omvårdnadsprogrammet.  
 

Tabell 57: Studie-
bakgrund/arbetslivs-

erfarenhet % 

 
Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

3:årigt studie-
förberedande 

program 
60 25 49 51 71 68 79 73 65 

3:årigt yrkes- 
Inriktat prgr/linje 14 25 16 16 13 14 11 7 19 

2:årigt progr/linje 16 38 24 21 9 14 7 10 9 

Högskole 
behörighet119 

Komplettering/ 
Komvux 18 29 20 15 11 21 15 17 18 

Högskolenybörjare  58 64 55 43 55 55 69 58 72 
Förvärvsarbete innan 

studier 
 73 86 79 81 61 73 67 61 70 

Arbetat antal år m  9 11 11 11 9 7 6 10 7 

 
Studenter vid samtliga institutioner, undantaget IPED, har en majoritet av högsko-

lenybörjare, d v s studenter som tidigare inte studerat på högskolenivå. Det gäller 
särskilt de institutioner med låg medelålder, som EHV och IPS. Andelen högskole-
nybörjare kan också kopplas till institutioners sociala rekryteringsbas. IVOSA är ett 
exempel på en institution med hög medelålder där en stor grupp studenter dessutom 
har arbetarklassbakgrund, av vilka majoriteten är högskolenybörjare. Tre fjärdedelar 
av nybörjarstudenterna har erfarenhet av förvärvsarbete.  

Högskolebakgrund 
Knappt hälften (48%) av de andraterminsstudenter som tidigare studerat på högsko-
lenivå rekryterades från lärosäten belägna närregionen. Akademiskt närområdeskry-
terande institutioner är; IVOSA, IPED, EHV och HUM. Vid dessa institutioner har 
en majoritet av studenterna med tidigare studieerfarenhet studerat i Växjö, Lund eller 
någon av de regionala högskolorna i den södra regionen.  
Akademiskt fjärrområdesekryterande institutioner är Lärarutbildningen, SVI, MSI 
och IPS.  
 

Tabell 58: Högskole-
bakgrund hos de som 
tidigare bedrivit studier 

% 

 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Växjö universitet 9 11 6 20 12 6 5 7 11 
Högskolor i södra 

regionen 28 54 25 26 30 27 37 18 6 

Lunds universitet 9 4 8 8 12 7 16 10 11 
Övriga Högskolor 17 11 19 22 10 21 7 19 17 
Övriga universitet 
och fackhögskolor 30 19 36 19 29 32 28 38 56 

Har tidigare bedrivit 
studier vid… 

Utländskt univer-
sitet 6 0 7 5 8 8 6 7 0 

Andel program- 
studenter 

 
 66 62 63 44 36 34 24 47 26 

                                                 
119 Studenterna har haft möjlighet att uppge mer än ett utbildningsalternativ vid frågan om 
högskolebehörighet. Av detta följer att det samlade procentuella värdet för frågan totalt kan 
variera och blir i de flesta fall därför inte 100%. 
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Det är endast vid IVOSA och Lärarutbildningen som en majoritet av studenterna 
tidigare studerat på program. Studenter vid resterande institutioner har läst fristående 
kurser. Vid MSI har hälften läst program och hälften kurser.  

Yrkesområden och yrkesgrupper120 
Studenterna vid de kvinnodominerade institutionerna med vård/omsorg och utbild-
ningsinriktning har i stor utsträckning redan arbetslivserfarenhet av dessa yrkesområ-
den. Det betyder exempelvis att de studenter vid Lärarutbildningen som har 
erfarenhet av arbeten som kräver högskolekompetens har gjort denna erfarenhet som 
lärare. Skillnaden är att kvinnliga lärarstudenter oftare har erfarenhet av arbete som 
förskollärare och fritidspedagoger (31%) medan de manliga studenterna i större ut-
sträckning har erfarenhet av arbete som gymnasie- och/eller grundskollärare (26%).  
17% av  IVOSA-studenterna har arbetat som undersköterskor, sjukgymnaster etc. 
65% har erfarenhet av arbete som övrig vård- och omsorgsperonal, vilket innebär att 
8 av 10 studenter med arbetslivserfarenhet vid IVOSA har erfarenhet av dess verk-
samhetsområde.     
 

 

                                                

Tabell 59: tidigare 
yrkesområden för 

studenter med arbets-
livserfarenhet % 

 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Ledningsarbeten 
och arbete som 
normalt kräver 

högskoleutbildning 

Ledningsarbete/ arbete 
som kräver teoretisk 

specialistkomp/ 
Arbete som kräver korta-

re högs.utb. 

34 20 51 46 34 20 15 47 26 

Kontors-, service-, om-
sorg och försäljning 41 65 33 29 51 49 54 25 28 Arbete som normalt 

kräver gymnasie-
utb. 

Arbete inom byggverks. 
och tillverkning, process- 
och maskinoperatör etc 

12 8 9 9 3 16 10 20 35 

Arbete utan krav på 
särskild utbildning/ 

övrigt 

 
13 6 7 16 12 15 21 9 11 

Såväl kvinnliga och manliga studenter vid IPED har erfarenhet av yrken inom 
vård/omsorg eller utbildning. 2 av 10 manliga studenter har erfarenhet av yrken som 
kan klassificeras som facklärda/icke facklärda arbetaryrken inom tillverkningsindu-
strin. 121  

Yngre studenter har av naturliga skäl sällan erfarenhet av yrken som kräver hög-
skolekompetens och därmed ingen erfarenhet av de yrken de nu utbildar sig till. Stu-
denterna vid EHV, HUM och IPS är ett bra exempel på det. En majoritet av 
studenterna vid dessa institutioner har erfarenhet av kontorsyrken, försäljare inom 
detaljhandeln, arbeten inom vård/omsorg eller varuproduktion. Kvinnorna har i större 
utsträckning erfarenhet av serviceyrken inom vård och omsorg, männen oftare för-
säljning inom deltaljhandeln. Vid IPS har nästan hälften av de manliga studenterna 
(47%) dessutom erfarenhet av ”arbetaryrken” inom industrin. 

En stor andel av de studenter vid MSI som har erfarenhet av yrken som kräver 
högskolekompetens har arbetat som lärare eller inom teknikorienterade yrkesområ-

 
120 Av utrymmesskäl redovisas inte yrkesgrupper utifrån SSYK i kompletterande appendix till 
detta kapitel. Kontakta författaren för mer information om institutions-, ålders- och könsspeci-
fika tabeller över studenters yrkesområden och yrkesgrupper. 
121 Klassificering utifrån SCB:s  Socioekonomiska indelning (1982:4). 
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den. I övrigt har kvinnliga studenter haft yrken inom vård/omsorg medan en fjärdedel 
av de manliga studenterna haft ”arbetaryrken”.  

En fjärdedel av de kvinnliga studenterna vid SVI har arbetat inom vård/omsorg, 2 
av 10 har arbetat med kontorsarbete eller kundservice. De manliga studenterna har 
också erfarenhet av dessa yrken, en fjärdedel har erfarenhet av ”manliga arbetaryr-
ken”.  

  

Geografisk bakgrund och nuvarande boende 
Samtliga institutioners viktigaste geografiska rekryteringsbas är de län som omger 
Kronoberg, men därefter finner vi institutioner med tonvikt på Kronoberg å ena sidan 
och övriga Sverige/utomlands å andra sidan. SVI och IPED rekryterar i det samman-
hanget i mindre utsträckning från Kronobergs län och i jämförelsevis stor utsträck-
ning från orter utanför närområdet. De utgör tillsammans med IPS, MSI, 
Lärarutbildningen och EHV de institutioner som framgångsrikt rekryterar utanför 
närregionen.  

IVOSA och HUM är två institutioner som har en mycket tydlig lokal och regional 
rekryteringsprofil och drar i mindre utsträckning till sig studenter utanför närregio-
nen. Kronobergs län, tillsammans med de omgivande länen, d v s närregionen, är 
totalt sett den viktigaste rekryteringsbasen. 

 
Tabell 60: Geografisk 
bakgrund/nuvarande 

boende% 
 Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Växjö 9 9 10 11 17 9 4 14 9 
13 33 14 12 16 9 11 9 16 

Omgivande län 41 41 42 37 38 40 48 37 34 
Övriga Sverige 31 7 29 37 25 37 32 33 34 

Uppväxtort 

utomlands 6 9 6 4 4 6 5 6 6 
Campus 28 9 18 14 24 39 48 30 38 

Övriga Växjö stad 25 21 18 28 30 28 21 30 30 
Annan ort i Växjö 

kommun 4 9 3 4 6 2 1 1 9 

Annan ort i Kro-
nobergs län 12 32 15 9 12 7 11 5 6 

Nuvarande boende 

Annan ort i landet 32 30 46 46 28 23 19 35 18 

Övriga Kronoberg

 
 Det är främst vid institutioner som rekryterar en relativ stor grupp utanför länet 

och närregionen som bosätter sig på campus. Dessutom har institutioner med hög 
medelålder, oavsett uppväxtort, färre studenter bosatta på campus.  

En annan viktig faktor är andelen halvfartstudenter som finns på en enskild institu-
tion.122 IPED-studenterna och i viss utsträckning även MSI-studenterna kommer ofta 
utifrån men väljer att inte bosätta sig i Växjö, vilket kan förklaras av att nästan hälf-
ten studerar på halvfart.   

Social, akademisk och etnisk bakgrund 
Institutionernas dominerande sociala rekryteringsgrupp är den lägre medelklassen. 
Undantaget är IVOSA där den dominerande rekryteringsgruppen är från arbetarklas-
sen. Tillsammans med Lärarutbildningen, IPED och MSI utgör IVOSA de mer ”folk-
liga” institutionerna, sett till klassposition. SVI utgör tillsammans med EHV, IPS och 
HUM sk ”tjänstemanna” institutionerna. Det innebär att en stor andel studenter vid 

                                                 
122 Se tabell 60a i appendix 4 för kompletterande tabell om andelen halvfartsstudenter och  
nuvarande boende. 
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dessa institutioner har föräldrar som är eller har varit tjänstemän på lägre nivåer och 
mellannivå, cirka en fjärdedel på högre nivåer och i ledande befattningar.  
 

Tabell 61: Social-,  
Akademisk och svensk/ 
Utländsk bakgrund % 

EH 
 

Totalt IV Lä Iped HU SV MS IPS 

Arbetarklass 26 41 31 27 23 19 24 28 24 
Lägre medelklass 38 29 38 40 43 46 38 41 30 
Övre medelklass 21 13 16 19 24 26 27 19 27 Social bakgrund 

Företagare/ 
lantbrukare 14 18 15 14 10 15 11 13 19 

Akademisk bakgrund  38 26 32 38 43 44 40 42 54 
 86 86 87 91 83 83 87 80 93 Svensk bakgrund 

 
Endast vid IPS har en majoritet av studenterna föräldrar som är akademiker.  
Att de flesta institutionerna har sin sociala rekryteringsbas i den lägre medelklassen 

innebär i Växjö att en majoritet har föräldrar utan högskoleutbildning. Studenter med 
utländsk bakgrund studerar i första hand vid institutioner med teknisk, samhällsve-
tenskaplig och humanistisk inriktning.  

  

Studieform 
Nybörjarstudenter studerar på sitt förstahandsalternativ. Växjö är ett universitet där 
de flesta institutioners grundutbildning är uppbyggda kring utbildningsprogram och i 
mindre utsträckning kring fristående kurser. Undantagen är institutionerna HUM och 
IPED, vars utbildningsutbud domineras av fristående kurser.  

En klar majoritet av studenterna studerar på helfart bortsett från ”kursinstitutionen” 
IPED där ca hälften studerar på halvfart. 3 av 10 studenter studerar på distans, vilket 
gäller vid såväl den utpräglade kursintitutionen IPED men även vid mer tydliga pro-
graminstitutioner som MSI, IPS, och Lärarutbildningen. 

 
Tabell 62:  

Utbildningsval % Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

91 92 95 96 88 87 95 85 
Program student 66 67 82 84 42 21 62 78 83 

Andel helfart 69 85 60 52 71 78 80 62 80 

Distans 31 18 42 41 20 24 22 37 37 
Total andel helfart, 

men ej distans 65 82 57 46 70 75 76 57 61123 

Total andel halvfart 
och distans 27 15 40 35 18 21 18 33 17 

Val i första hand 89 

 

                                                

Studenterna vid främst institutionerna IVOSA, EHV, SVI och HUM utgörs till stor 
del av ”kärnstudenter” som regelbundet befinner sig på universitetet. Däremot har 
IPED relativt stora grupper av studenter som mer sällan befinner sig i den akademis-
ka miljön. Skillnaden mellan olika åldersgrupper är markant. Över hälften av studen-
terna över 30 år vid samtliga institutioner tillhör gruppen ”perifera” studenter, medan 
9 av 10 studenter mellan 19-24 år vid samma institutioner tillhör gruppen ”kärnstu-
denter” (undantag studenter mellan 19-24 år vid IPS där 68% tillhör samma 
grupp”).124 På samma sätt tillhör kvinnliga studenter i något högre utsträckning grup-

 
123 IPS är speciell jämfört med andra institutioner genom att 20% av studenterna vid institu-
tionen läser på helfart och samtidigt på distans, därav relativt låga procentvärden både på 
helfart/ej distans och halvfart/distans.  
124 Av utrymmesskäl redovisas inte andelen hel- och halvfartsstudenter/distans bland olika 
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pen ”perifera” studenter vid de åtta institutionerna jämfört med de manliga, även om 
skillnaden inte är lika markant som mellan olika åldersgrupper (undantag IPED, där 
något fler manliga studenter tillhör de ”perifera”).125     

Studiefinansiering 
Studenter använder inte bara studiemedlet för att finansiera sina studier. Studenter 
vid samtliga institutioner har andra sätt att finansiera studierna. Andelen helfartsstu-
denter är en viktig faktor som påverkar hur stor andel av studenterna vid en institu-
tion som tar studiemedel med lån.126  
 

Tabell 63: Vanligaste 
formerna för studiefi-

nansiering % 

 
Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Studiemedel+lån 55 58 44 43 58 66 64 50 70 
Endast studieme-

del 16 17 18 11 18 13 17 17 11 

Förvärvsarbete 35 39 41 42 29 32 31 27 36 
Ekon. bidrag från 

familj/ partner 22 24 24 18 22 23 27 23 12 

Studiefinansiering 
totalt 

Sparade medel 19 16 18 13 22 21 23 20 23 
Förvärvsarbete 25 32 27 28 28 21 26 15 28 

Ekon. bidrag från 
föräldrar 14 5 14 14 11 17 20 12 10 

Ekon. bidrag från 
partner 8 25 16 8 4 7 3 5 3 

Övrig studie-
finansiering för hel-
fartsstudenter med 

studielån  

Sparade medel 20 12 17 20 20 24 22 27 17 

   
”Lånande” helfartsstudenter arbetar i mindre utsträckning men i övrigt skiljer sig 

inte deras finansieringssätt gentemot den totala andraterminsgruppen. En fjärdedel av 
dessa studenter förvärvsarbetar, främst äldre studenter.127 Vid institutioner där minst 
en fjärdedel av studenterna arbetar, används i mindre utsträckning sparade medel, 
vilket exempelvis gäller IVOSA och Lärarutbildningen. Det omvända gäller också, d 
v s studenter som har möjlighet att använda sparade medel arbetar inte i lika stor 
utsträckning. Det gäller exempelvis studenter vid SVI och MSI. Studenter vid EHV 
intar en särställning på så sätt att de ”alternativa” försörjningssätten har en bredare 
spridning. Äldre studenter får ekonomisk hjälp av partner, medan yngre studenter får 
denna hjälp av föräldrar. Yngre studenter använder också i något större utsträckning 
sparade medel.128 Sammanfattningsvis är det så att många studenter, oavsett institu-
tion, inte klarar sig på studiemedlet utan finansierar studierna på andra sätt.         

 

Sjätteterminsstudenterna - de erfarna vid institutionerna 
Svar från 736 sjätteterminsstudenter finns representerade i denna rapport.129 Två slut-
satser kan dras utifrån skillnader i medelåldern vid de olika institutionerna. Institutio-

                                                                                                                               
åldersgrupper utifrån institution i det kompletterande tabellindexet till detta kapitel. Kontakta 
författaren för mer information om du är intresserad av denna tabell. 
125 Av utrymmesskäl redovisas inte andelen hel- och halvfartsstudenter/distans bland manliga 
och kvinnliga studenter utifrån institution i det kompletterande tabellindexet till detta kapitel. 
Kontakta författaren för mer information om du är intresserad av denna tabell.  
126 Se tabell 63c i appendix 4 för kompletterande tabell om andelen halvfart/helfartsstudenter 
som tar studiemedel med lån. 
127 Se tabell 63d i appendix 4 för kompletterande tabell om andelen av olika åldersgrupper 
som förvärvsarbetar. 
128Se tabell 63e i appendix 4 för kompletterande tabell om andelen lånande studenter i olika 
åldersgrupper som använder sparade medel och får hjälp från föräldrar/partner.   
129 Antal representerade individer vid respektive institution (n=tal för 6:e terminsstudenter); 
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ner som är inriktade mot vård- och omsorg eller utbildning har en högre medelålder 
än övriga institutioner. En annan central faktor är institutioners tyngdpunkt på pro-
gram eller fristående kurser. Institutioner som helt eller delvis är uppbyggda kring 
fristående kurser har en högre medelålder än de mer utpräglade programinstitutioner-
na.  
 
Tabell 64: Bakgrund Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Medelålder m 28 32 29 34 28 30 26 26 26 
Andel kvinnor% 65 85 80 89 76 65 63 29 25 

Barn% 20 37 29 32 24 28 6 9 9 
Partner% 53 67 60 57 62 61 35 52 52 

 
Institutioner som har hög medelålder har samtidigt en hög andel kvinnor. På mot-

svarande sätt innebär en låg medelålder samtidigt en högre andel manliga studenter, 
vilket är tydligt vid IPS och MSI. Den könsmässiga homogeniteten är tydligare bland 
”sjättetermins-institutioner” än bland ”andratermins-institutioner”. Det är tydligt vid 
”manliga” institutioner som MSI och IPS vilka är ännu mer manligt dominerade 
bland sjätteterminsstudenter än andraterminsstudenter. Vid de ”kvinnliga” institutio-
nerna IVOSA, IPED och lärarutbildningen, ökar den kvinnliga dominansen bland de 
erfarna jämfört med nybörjarna. 

Studiebakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet 
Socialt ”folkliga” institutioner som IVOSA, IPED och Lärarutbildningen, med en 
relativt hög medelålder och stark kvinnodominans har en mindre andel studenter som 
skaffat sin behörighet genom 3:årigt studieförberedande program. Det är främst insti-
tutioner inriktade mot utbildning, vård och omsorg. ”Tjänstemannainstitutionerna” 
med en lägre medelålder och med en större andel manliga studenter har fler studenter 
med behörighet från de studieförberedande programmen.    

En större andel sjätteterminsstudenter än andraterminsstudenter är högskolenybör-
jare. En större andel studenter vid IVOSA, IPED, Lärarutbildningen och SVI har 
erfarenhet av förvärvsarbete än studenter vid övriga institutioner. 
 

Tabell 65: Studie-
bakgrund/arbetslivs-

erfarenhet % 

 
Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

3:årigt studie-
förberedande 

program 
74 37 56 30 62 61 82 70 79 

3:årigt yrkes- 
Inriktat prgr/linje 13 27 18 14 10 9 9 9 16 

2:årigt progr/linje 14 22 15 39 12 22 5 14 3 

Högskolebehörighet 

Komplettering/ 
Komvux 21 30 26 14 20 22 17 22 12 

Högskolenybörjare  73 85 76 65 51 56 73 92 83 
Förvärvsarbete innan 

studier 
 62 85 66 84 46 68 59 53 48 

Arbetat antal år m  7 9 8 13 9 9 4 5 5 

Högskolebakgrund 
Då totalt endast 168 studenter vid 8 institutioner uppgivit vilket universitet/högskola 
de tidigare studerat vid innan studiestarten vid Växjö universitet 2000, kommer inte 
denna fråga att redovisas för sjätteterminsstudenterna. De svarande är för få för att 
                                                                                                                               
HUM=50, SVI=102, EHV=172, IPED=44, Lärarutbildning=181, IVOSA=27, MSI=86, 
IPS=60. Det är viktigt att framhålla att IVOSA endast är representerat av 27 individer. Det är 
därför viktigare att se till övergripande tendenser än till enskilda procenttal vid analyser av 
denna grupp sjätteterminsstudenters förhållningssätt och praktiker   
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man med statistisk säkerhet ska kunna uttala sig om 8 enskilda institutioner fördelade 
på 6 lärosäteskategorier. 

Yrkesområden och yrkesgrupper130 
6 av 10 sjätteterminsstudenter har erfarenhet av förvärvslivet innan påbörjade studier, 
2 av 10 av ledningsarbeten eller yrken som kräver högskoleutbildning. IVOSA-
studenterna har erfarenhet av vård/omsorgsyrken. En mindre andel bland de erfarna 
lärarstudenterna har erfarenhet av läraryrket (17%), i jämförelse med nybörjarstuden-
terna. Såväl kvinnor som män har istället arbetat inom vård/omsorg, en tredjedel av 
de manliga studenterna har dessutom erfarenhet av arbetaryrken inom tillverknings-
industrin.  

En fjärdedel av de kvinnliga IPED-studenterna har tidigare arbetat som lärare på 
olika nivåer, 47% har arbetat inom vård och omsorg.131  

Få studenter vid EHV har arbetat inom yrken som kräver högskolekompetens. De 
kvinnliga studenterna har i stor utsträckning arbetat med serviceyrken som försäljare 
inom detaljhandeln, kundservicearbeten, på kontor eller inom vård och omsorg. 2 av 
10 manliga studenter har arbetat som försäljare inom detaljhandeln, 16% har arbetat 
på kontor och 3 av 10 har haft arbetaryrken inom varuproduktion.   

Även vid IPS och MSI har få studenter erfarenhet av yrken som kräver högskole-
kompetens. 7 av 10 manliga studenter vid MSI har erfarenhet av typiskt manligt ko-
dade ”arbetaryrken” inom varuproduktion, 4 av 10 manliga studenter vid IPS uppger 
detsamma. En fjärdedel har haft kontorsarbeten. De kvinnliga studenterna vid MSI 
har erfarenhet av servicearbete inom kontor, vård och omsorg och som försäljare 
inom detaljhandel.132 Liknande mönster uppvisar studenterna vid HUM och SVI, d v 
s en majoritet kvinnliga studenter har erfarenhet av kvinnligt kodade (service) arbe-
taryrken, och en stor andel manliga studenter har erfarenhet av manligt kodade arbe-
taryrken inom tillverkningsindustrin. 

 
Tabell 66: tidigare 
yrkesområden för 

studenter med arbets-
livserfarenhet % 

 

Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Ledningsarbeten 
och arbete som 
normalt kräver 

högskoleutbildning 

Ledningsarbete/ arbete 
som kräver teoretisk 

specialistkomp/ 
Arbete som kräver korta-

re högs.utb. 

20 5 24 33 35 28 16 7 10 

Kontors-, service-, om-
sorg och försäljning 49 91 48 53 44 45 54 34 35 

Arbete inom byggverks. 
Och tillverkning, process- 
och maskinoperatör etc 

17 0 14 6 

Arbete utan krav på 
särskild utbildning/ 

övrigt 

 
14 4 14 8 8 14 13 14 21 

Arbete som normalt 
kräver gymnasie-

utb. 13 13 17 45 34 

                                                 
130 Av utrymmesskäl redovisas inte yrkesgrupper utifrån SSYK i det kompletterande tabellin-
dexet till detta kapitel. Kontakta författaren för mer information om institutions-, ålders- och 
könsspecifika tabeller över studenters yrkesområden och yrkesgrupper. 
131 Endast 5 manliga studenterna har uppgivit att de förvärvsarbetat innan påbörjade studier. 
132 Endast 5 kvinnor vid IPS har uppgivit att de förvärvsarbetat innan påbörjade studier.  
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Geografisk bakgrund och nuvarande boende 
Totalt sett är en större andel sjätteterminsstudenter rekryterade från Kronoberg med 
omgivande län.  De flesta institutionerna har dessutom en större andel studenter från 
de omgivande länen.   

Boendet är bland sjätteterminsstudenterna koncentrerat till Växjö. Fler av de erfar-
na studenterna bor i Växjö stad, vilket även gäller studenter vid institutioner som har 
en hög andel rekryterade från närregionen. Det är främst campusboendet som är hög-
re bland de erfarna studenterna. Det är samtidigt färre studenter som vid sin sjätte 
termin bor på orter utanför länet. En förklaring är den stora andel studenter som stu-
derar på helfart, vilket försvårar pendling. 
 
Tabell 67: Geografisk 
bakgrund/nuvarande 

boende% 
 Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Växjö 13 19 11 19 18 11 8 16 13 
Övriga Kronoberg 16 30 15 12 14 8 11 27 25 

Omgivande län 47 26 51 44 43 51 51 35 47 
Övriga Sverige 21 22 20 23 16 26 27 12 15 

Uppväxtort 

utomlands 8 4 4 3 2 4 2 7 3 
Campus 39 7 24 16 47 27 40 58 52 

Övriga Växjö stad 32 52 32 32 44 29 28 31 23 
Annan ort i Växjö 

kommun 4 4 5 9 2 1 2 2 8 

Annan ort i Kro-
nobergs län 10 22 13 9 10 6 5 12 10 

Annan ort i landet 16 15 26 34 17 25 6 2 12 

Nuvarande boende 

 

SV 

Social, akademisk och etnisk bakgrund 
De socialt ”folkliga” institutionerna är mera utpräglade bland sjätterminsstudenterna 
än bland nybörjarstudenterna. Det gäller MSI, Lärarutbildningen, IVOSA och inte 
minst IPED. Institutioner med social bas i ”tjänstemannaskikten” bland andrater-
minsstudenter är skiktade på annorlunda sätt bland de erfarna. De två institutionerna 
IPS och EHV uppvisar här en ännu tydligare ”tjänstemmanaprofil” än bland nybör-
jarna. Däremot har SVI och HUM en tydligare ”folklig” prägling bland de erfarna 
studenterna.  

 
Tabell 68: Social-,  

Akademisk och svensk/ 
Utländsk bakgrund % 

 
Totalt IV Lä Iped HU EH MS IPS 

Arbetarklass 29 44 33 36 34 30 20 35 19 
Lägre medelklass 38 26 40 36 32 40 37 40 42 
Övre medelklass 21 19 16 7 26 18 31 20 23 

Företagare/ 
lantbrukare 12 11 21 9 12 12 5 16 

Akademisk bakgrund  37 23 33 27 44 36 43 34 43 
Svensk bakgrund  90 89 93 96 76 91 91 85 90 

Social bakgrund 

11 

 
   Andelen studenter med utländsk bakgrund är mindre bland sjätteterminsstudenter-
na vid de flesta institutioner. Undantaget är HUM som har en högre andel studenter 
med utländsk bakgrund bland dem som läser sin sjätte termin.  

Studieform  
Tre fjärdedelar av sjätteterminsstudenterna har valt sin nuvarande utbildning i första 
hand, vilket är en mindre andel än de nuvarande nybörjarstudenterna. Vid SVI, MSI, 
IPED är skillnaden närmare 20 procentenheter (se jämförande tabell 62).  
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Tabell 69:  
Utbildningsval % Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

76 85 79 75 86 69 73 76 78 
83 85 95 64 78 83 88 

Andel minst helfart 89 100 91 75 69 75 98 91 99 

Distans 17 15 15 26 15 34 7 11 22 
Total andel helfart, ej 

distans 81 85 85 70 63 67 93 81 76 

8 0 9 20 11 25 2 0 0 

Val i första hand 
Program student 39 97 

Total andel halvfart 
och distans 

 
Andelen programstudenter och helfartsstudenter är högre eller t o m mycket högre 

bland de erfarna, undantagen är HUM, som är uppbyggd kring fristående kurser och 
SVI där andelen helfartsstudenter är oförändrad jämförd med nybörjarna. Andelen 
distansstudenter är mindre bland de erfarna än andraterminsstudenterna, men skillna-
derna mellan olika institutioner är stor.  

Andelen erfarna som tillhör gruppen ”kärnstudenter” är totalt sett större bland sjät-
teterminsstudenterna jämfört med andraterminsstudenterna, på samma sätt är andelen 
”perifera” mindre bland de erfarna. Skillnaden mellan olika åldersgrupper är totalt 
sett mycket mindre bland de erfarna jämfört med nybörjarna. Undantagen är studen-
ter över 30 år vid SVI (40%), HUM (22%) och IPED (50%) där en jämförelsevis 
liten andel tillhör gruppen ”kärnstudenter”.133 Skillnaderna mellan manliga och 
kvinnliga studenter är totalt sett små.134    

   

Studiefinansiering 
Bland de erfarna studenterna är det vanligare att försörja studierna genom att låna 
pengar än bland nybörjare. Ökningen är speciellt märkbar vid institutioner inriktade 
mot utbildning, vård och omsorg. En anledning till ökningen av ”alternativa” försörj-
ningskällor är att andelen helfartsstudenter är högre eller mycket högre än bland ny-
börjarstudenterna. Men trots att en större andel studenter tar lån så visar det sig att en 
större andel samtidigt arbetar, använder sparade medel och får ekonomiskt stöd från 
den nära omgivningen.  
 

Tabell 70: Vanligaste 
formerna för studiefi-

nansiering % 

 
Totalt IV Lä Iped HU SV EH MS IPS 

Studiemedel+lån 75 69 77 71 66 72 76 81 81 
Endast studieme-

del 14 12 14 7 10 7 19 15 20 

Förvärvsarbete 35 46 38 66 26 38 31 27 25 
Ekon. bidrag från 

familj/ partner 30 45 34 16 20 22 36 24 30 

Studiefinansiering 
totalt 

Sparade medel 23 12 20 14 26 14 31 29 22 
Förvärvsarbete 30 39 36 61 18 27 28 22 23 

Ekon. bidrag från 
föräldrar 15 17 17 0 6 11 22 15 15 

Ekon. bidrag från 
partner 11 22 16 10 6 11 8 9 10 

Sparade medel 20 6 15 16 24 15 28 23 17 

Övrig studie-
finansiering för hel-
fartsstudenter med 

studielån 

                                                 
133 Av utrymmesskäl redovisas inte andelen hel- och halvfartsstudenter/distans bland olika 
åldersgrupper utifrån institution i det kompletterande tabellindexet till detta kapitel. Kontakta 
författaren för mer information om du är intresserad av denna tabell. 
134 Av utrymmesskäl redovisas inte andelen hel- och halvfartsstudenter/distans bland manliga 
och kvinnliga studenter utifrån institution i det kompletterande tabellindexet till detta kapitel. 
Kontakta författaren för mer information om du är intresserad av denna tabell. 
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”Alternativa” försörjningssätt är vanligt även bland de helfartsstudenter som tar stu-
dielån. 3 av 10 studenter arbetar i genomsnitt 10 timmar i veckan, 2 av 10 använder 
sparade medel och en fjärdedel får ekonomiskt stöd från den nära omgivningen. 
 

Kompletterande tabeller till appendix 3 
 
Tabell 60a: Studiefart och nuvarande boende (2:a termin) 

443 8 451
40,0% 2,0% 28,0%

123 15 138
11,0% 3,0% 9,0%

211 37 248
19,0% 8,0% 16,0%

36 19 55
3,0% 4,0% 4,0%

139 45 184
13,0% 9,0% 12,0%

154 359 513
14,0% 74,0% 32,0%

1106 483 1589
100,0% 100,0% 100,0%

Campus

Växjö centrum

Annan stadsdel i Växjö

Annan ort i Växjö

Annan ort i Kronoberg

Annan ort i landet

Var
bor
du
idag?

Total

Helfart Halvfart
Studiefart

Total

 
 
 
Tabell 63c: Studiefart och andel som tar studiemedel med lån utifrån (2:a ter-
min) 

856 29 885
77,0% 6,0% 55,0%

259 458 717
23,0% 94,0% 45,0%

1115 487 1602
100,0% 100,0% 100,0%

ja

nej

Studiefinansiering
studiemedel med lån

Total

Helfart Halvfart
Studiefart

Total
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Tabell 63d: Lånande helfartsstudenter, ålder och förvärvsarbete (2:a termin) 

130 70 200
22,0% 35,0% 25,0%

472 131 603
78,0% 65,0% 75,0%

602 201 803
100,0% 100,0% 100,0%

43 30 73
32,0% 44,0% 36,0%

90 39 129
68,0% 57,0% 64,0%

133 69 202
100,0% 100,0% 100,0%

50 237 287
32,0% 52,0% 47,0%

105 215 320
68,0% 48,0% 53,0%

155 452 607
100,0% 100,0% 100,0%

förvärvsarbetande

Ej förvärvsarbetande

Total

förvärvsarbetande

Ej förvärvsarbetande

Total

förvärvsarbetande

Ej förvärvsarbetande

Total

åldersindelning
19-24 år

25-29 år

30- år

ja nej

Studiefinansiering
studiemedel med lån

Total

 
 
 
 
Tabell 63e: lånande helfartsstudenter, ålder och ekonomiskt stöd av partner (2:a 
termin) 

22 12 34
4,0% 6,0% 4,0%

580 189 769
96,0% 94,0% 96,0%

602 201 803
100,0% 100,0% 100,0%

13 6 19
10,0% 9,0% 9,0%

120 63 183
90,0% 91,0% 91,0%

133 69 202
100,0% 100,0% 100,0%

38 50 88
25,0% 11,0% 15,0%

117 402 519
76,0% 89,0% 86,0%

155 452 607
100,0% 100,0% 100,0%

ja

nej

Studiefinansiering
stöd från partner

Total

ja

nej

Studiefinansiering
stöd från partner

Total

ja

nej

Studiefinansiering
stöd från partner

Total

åldersindelning
19-24 år

25-29 år

30- år

ja nej

Studiefinansiering
studiemedel med lån

Total
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Tabell 63e: Lånande helfartsstudenter, ålder och ekonomiskt stöd av föräldrar 
(2:a termin) 

99 84 183
16,0% 42,0% 23,0%

503 117 620
84,0% 58,0% 77,0%

602 201 803
100,0% 100,0% 100,0%

19 10 29
14,0% 15,0% 14,0%

114 59 173
86,0% 86,0% 86,0%

133 69 202
100,0% 100,0% 100,0%

12 6 18
8,0% 1,0% 3,0%

143 446 589
92,0% 99,0% 97,0%

155 452 607
100,0% 100,0% 100,0%

ja

nej

Studiefinansiering
stöd från föräldrar

Total

ja

nej

Studiefinansiering
stöd från föräldrar

Total

ja

nej

Studiefinansiering
stöd från föräldrar

Total

åldersindelning
19-24 år

25-29 år

30- år

ja nej

Studiefinansiering
studiemedel med lån

Total

 
 
 
 
Tabell 63e: Lånande helfartsstudenter, ålder och användande av sparade medel 
(2:a termin) 

129 88 217
22,0% 44,0% 27,0%

472 113 585
79,0% 56,0% 73,0%

601 201 802
100,0% 100,0% 100,0%

28 14 42
21,0% 20,0% 21,0%

105 55 160
79,0% 80,0% 79,0%

133 69 202
100,0% 100,0% 100,0%

24 28 52
16,0% 6,0% 9,0%

131 424 555
85,0% 94,0% 91,0%

155 452 607
100,0% 100,0% 100,0%

ja

nej

Studiefinansiering
sparade medel

Total

ja

nej

Studiefinansiering
sparade medel

Total

ja

nej

Studiefinansiering
sparade medel

Total

åldersindelning
19-24 år

25-29 år

30- år

ja nej

Studiefinansiering
studiemedel med lån

Total
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Appendix 4: kompletterande tabeller 
De tabeller som här redovisas är kompletteringar till tabellerna i den övriga 
rapporten. Tabell 4a är exempelvis kompletterande till tabell 4 i rapporten.     

Kapitel 2 
Tabell 4a: Kön och tidigare yrkesområden (2:a termin) 

3 1 4
,0% ,0% ,0%

83 62 145

12,0% 18,0% 14,0%

163 42 205
23,0% 12,0% 20,0%

89 42 131
13,0% 12,0% 13,0%

234 70 304
33,0% 21,0% 29,0%

5 1 6
1,0% ,0% 1,0%

11 17 28
2,0% 5,0% 3,0%

34 55 89
5,0% 16,0% 9,0%

43 16 59
6,0% 5,0% 6,0%

41 35 76
6,0% 10,0% 7,0%

706 341 1047
100,0% 100,0% 100,0%

Ledningsarbete

Arbete som kräver
teoretisk
specialkompetens

Arbete som kräver
kortare högskoleutb.
eller motsvarandeKontors- och
kundservicearbete

Service-, omsorgs- och
försäljningsarbete

Arbete inom jordbruk,
trädgård, skogsbruk och
fiskeHantverksarbete inom
byggverksamhet och
tillverkningProcess- och
maskinoperatösarbete,
transportarbete mmArbete utan krav på
särskild yrkesutb.

Övrigt

Total

Kvinna Man
kön

Total

 
 
 
Tabell 4b: Kön och tidigare yrkesområden (6:e termin) 

4 2 6
2,0% 1,0% 1,0%

26 13 39

10,0% 8,0% 9,0%

27 15 42
10,0% 9,0% 10,0%

37 26 63
14,0% 16,0% 15,0%

117 28 145
44,0% 18,0% 34,0%

3 2 5
1,0% 1,0% 1,0%

2 15 17
1,0% 9,0% 4,0%

14 38 52
5,0% 24,0% 12,0%

25 8 33
9,0% 5,0% 8,0%

14 12 26
5,0% 8,0% 6,0%

269 159 428
100,0% 100,0% 100,0%

Ledningsarbete

Arbete som kräver
teoretisk
specialkompetens

Arbete som kräver
kortare högskoleutb.
eller motsvarandeKontors- och
kundservicearbete

Service-, omsorgs- och
försäljningsarbete

Arbete inom jordbruk,
trädgård, skogsbruk och
fiskeHantverksarbete inom
byggverksamhet och
tillverkningProcess- och
maskinoperatösarbete,
transportarbete mmArbete utan krav på
särskild yrkesutb.

Övrigt

Total

Kvinna Man
kön

Total
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Tabell 4c: Ålder och tidigare yrkesområden (2:a termin) 

2 0 2 4
,0% ,0% ,0% ,0%

15 13 118 146

4,0% 8,0% 23,0% 14,0%

32 25 148 205
9,0% 16,0% 28,0% 20,0%

58 20 53 131
16,0% 13,0% 10,0% 13,0%

146 54 108 308
39,0% 35,0% 21,0% 29,0%

2 1 3 6
1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

14 6 9 29
4,0% 4,0% 2,0% 3,0%

46 17 26 89
12,0% 11,0% 5,0% 9,0%

39 10 10 59
10,0% 7,0% 2,0% 6,0%

21 9 45 75
6,0% 6,0% 9,0% 7,0%

375 155 522 1052
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ledningsarbete

Arbete som kräver
teoretisk
specialkompetens

Arbete som kräver
kortare högskoleutb.
eller motsvarandeKontors- och
kundservicearbete

Service-, omsorgs- och
försäljningsarbete

Arbete inom jordbruk,
trädgård, skogsbruk och
fiskeHantverksarbete inom
byggverksamhet och
tillverkningProcess- och
maskinoperatösarbete,
transportarbete mmArbete utan krav på
särskild yrkesutb.

Övrigt

Total

19-24 år 25-29 år 30- år
åldersindelning

Total

 
 
 
 
Tabell 4d: Ålder och tidigare yrkesområden (6:e termin) 

2 1 3 6
2,0% 1,0% 2,0% 1,0%

8 4 27 39

7,0% 3,0% 15,0% 9,0%

7 6 28 41
6,0% 5,0% 15,0% 10,0%

28 18 17 63
23,0% 15,0% 9,0% 15,0%

34 56 54 144
28,0% 45,0% 30,0% 34,0%

1 1 3 5
1,0% 1,0% 2,0% 1,0%

4 6 7 17
3,0% 5,0% 4,0% 4,0%

17 14 21 52
14,0% 11,0% 12,0% 12,0%

14 10 9 33
12,0% 8,0% 5,0% 8,0%

5 8 13 26
4,0% 7,0% 7,0% 6,0%

120 124 182 426
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ledningsarbete

Arbete som kräver
teoretisk
specialkompetens

Arbete som kräver
kortare högskoleutb.
eller motsvarandeKontors- och
kundservicearbete

Service-, omsorgs- och
försäljningsarbete

Arbete inom jordbruk,
trädgård, skogsbruk och
fiskeHantverksarbete inom
byggverksamhet och
tillverkningProcess- och
maskinoperatösarbete,
transportarbete mmArbete utan krav på
särskild yrkesutb.

Övrigt

Total

19-24 år 25-29 år 30- år
ålderskategorier

Total
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Tabell 5a: Ålder och nuvarande boende (2:a termin) 

391 51 12 454
49,0% 26,0% 2,0% 28,0%

91 29 19 139
12,0% 15,0% 3,0% 9,0%

153 33 61 247
19,0% 17,0% 10,0% 16,0%

22 7 27 56
3,0% 4,0% 5,0% 4,0%

81 22 83 186
10,0% 11,0% 14,0% 12,0%

56 58 402 516
7,0% 29,0% 67,0% 32,0%

794 200 604 1598
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Campus

Växjö centrum

Annan stadsdel i Växjö

Annan ort i Växjö

Annan ort i Kronoberg

Annan ort i landet

Var
bor
du
idag?

Total

19-24 år 25-29 år 30- år
åldersindelning

Total

 
 
 
Tabell 5b: Studiefart och nuvarande boende (2:a termin) 

443 8 451
40,0% 2,0% 28,0%

123 15 138
11,0% 3,0% 9,0%

211 37 248
19,0% 8,0% 16,0%

36 19 55
3,0% 4,0% 4,0%

139 45 184
13,0% 9,0% 12,0%

154 359 513
14,0% 74,0% 32,0%

1106 483 1589
100,0% 100,0% 100,0%

Campus

Växjö centrum

Annan stadsdel i Växjö

Annan ort i Växjö

Annan ort i Kronoberg

Annan ort i landet

Var
bor
du
idag?

Total

helfart halvfart
Studiefart

Total

 
 
 
Tabell 5c: Uppväxtort och nuvarande boende (2:a termin) 

35 418 453
10,0% 35,0% 29,0%

39 98 137
11,0% 8,0% 9,0%

103 143 246
29,0% 12,0% 16,0%

34 19 53
10,0% 2,0% 3,0%

132 53 185
37,0% 4,0% 12,0%

16 482 498
5,0% 40,0% 32,0%

359 1213 1572
100,0% 100,0% 100,0%

Campus

Växjö centrum

Annan stadsdel i Växjö

Annan ort i Växjö

Annan ort i Kronoberg

Annan ort i landet

Var
bor
du
idag?

Total

Uppväxt
kronoberg

uppväxt
utanför

kronoberg

uppväxt kronoberg ej
kronoberg

Total
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Tabell 7a: Total andel hel/halvfartsstudenter, ålder och distans/ej distans (2:a 
termin) 

32 20 52
4,0% 3,0% 7,0%

712 20 732
91,0% 3,0% 93,0%

744 40 784
95,0% 5,0% 100,0%

15 35 50
8,0% 18,0% 25,0%

144 6 150
72,0% 3,0% 75,0%

159 41 200
80,0% 21,0% 100,0%

25 371 396
40,0% 62,0% 66,0%

171 31 202
29,0% 5,0% 34,0%

196 402 598
33,0% 67,0% 100,0%

Distans

Ej distans

Total

Distans

Ej distans

Total

Distans

Ej distans

Total

åldersindelning
19-24 år

25-29 år

30- år

helfart halvfart
Studiefart

Total

 
 
 
 
Tabell 7b: Total andel hel/halvfartsstudenter, ålder och distans/ej distans (6:e 
termin) 

24 5 29
7,0% 1,0% 8,0%

312 7 319
90,0% 2,0% 92,0%

336 12 348
97,0% 3,0% 100,0%

12 4 16
7,0% 2,0% 10,0%

148 3 151
89,0% 2,0% 90,0%

160 7 167
96,0% 4,0% 100,0%

19 50 69
10,0% 26,0% 36,0%

110 12 122
58,0% 6,0% 64,0%

129 62 191
68,0% 33,0% 100,0%

Distans

Ej distans

Total

Distans

Ej distans

Total

Distans

Ej distans

Total

ålderska
tegorier
19-24 år

25-29 år

30- år

Helfart Halvfart
studiefart

Total

 
 
 
 
Tabell 7c: Total andel hel/halvfartsstudenter, kön och distans/ej distans (2:a 
termin) 

42 295 337
4,0% 29,0% 33,0%

644 42 686
63,0% 4,0% 67,0%

686 337 1023
67,0% 33,0% 100,0%

30 130 160
5,0% 23,0% 29,0%

381 15 396
69,0% 3,0% 71,0%

411 145 556
74,0% 26,0% 100,0%

Distans

Ej distans

Total

Distans

Ej distans

Total

kön
Kvinna

Man

Helfart Halvfart
Studiefart

Total
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Tabell 7d: Total andel hel/halvfartsstudenter, kön och distans/ej distans (6:e 
termin) 

29 50 79
7,0% 11,0% 18,0%

352 16 368
79,0% 4,0% 82,0%

381 66 447
85,0% 15,0% 100,0%

26 9 35
10,0% 4,0% 14,0%

218 6 224
84,0% 2,0% 87,0%

244 15 259
94,0% 6,0% 100,0%

Distans

Ej distans

Total

Distans

Ej distans

Total

kön
Kvinna

Man

helfart halvfart
studiefart

Total

 
 
 
Tabell 8a: Studiefart och förvärvsarbetande (2:a termin) 

294 264 558
26,0% 54,0% 35,0%

822 223 1045
74,0% 46,0% 65,0%

1116 487 1603
100,0% 100,0% 100,0%

ja

nej

Studiefinansiering
genom förvärvsarbete

Total

helfart halvfart
Studiefart

Total

 
 
Tabell 8b: Studiefart och förvärvsarbetande (6:e termin) 

209 43 252
33,0% 52,0% 35,0%

428 40 468
67,0% 48,0% 65,0%

637 83 720
100,0% 100,0% 100,0%

ja

nej

Studiefinansiering
genom arbete

Total

Helfart Halvfart
studiefart

Total
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Kapitel 5 

 

Diagram 18a: Fördelning av kollektiv/individuell studietid %
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Tabell 18b: förvärvsarbetande/icke förvärvsarbetande och studietid tim/vecka  
(2:a termin) 

32 tim 13 tim 4 tim 6 tim 9 tim
23 tim 7 tim 3 tim 5 tim 8 tim
30 tim 10 tim 2 tim 6 tim 12 tim
31 tim 9 tim 2 tim 7 tim 13 tim
28 tim 10 tim 1 tim 3 tim 14 tim
34 tim 12 tim 3 tim 4 tim 15 tim
35 tim 14 tim 2 tim 4 tim 15 tim
26 tim 7 tim 1 tim 4 tim 14 tim
31 tim 10 tim 2 tim 5 tim 14 tim
34 tim 14 tim 2 tim 9 tim 9 tim
29 tim 10 tim 5 tim 7 tim 7 tim
32 tim 9 tim 2 tim 8 tim 13 tim
33 tim 9 tim 1 tim 8 tim 15 tim
28 tim 10 tim 2 tim 4 tim 12 tim
31 tim 13 tim 3 tim 3 tim 12 tim
35 tim 15 tim 1 tim 4 tim 15 tim
26 tim 6 tim 1 tim 3 tim 16 tim
31 tim 10 tim 2 tim 6 tim 13 tim

Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde
Medelvärde

institutioner
IPS
MSI
EHV
SVI
IPED
Lärarutb
IVOSA
HUM
Total
IPS
MSI
EHV
SVI
IPED
Lärarutb
IVOSA
HUM
Total

Förvärvsarbetande

Ej förvärvsarbetande

Helfart

Total
studietid
tim/vecka

Schemalagd
undervisning

Lärarstyrda
grupparbeten

Egenstyrda
grupparbeten Självstudier
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Diagram 19a: Fördelning av kollektiv/individuell studietid %
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Kapitel 6 
Tabell 21a: Kurs/programstudenter som allvarligt funderat på att byta utbild-
ning (2:a termin) 

345 126 471
33,0% 24,0% 30,0%

698 399 1097
67,0% 76,0% 70,0%

1043 525 1568
100,0% 100,0% 100,0%

ja

nej

funderat på
byte av
utbildning

Total

program kurs

Studerar på
program/kurs

Total

 

Kapitel 10 
 
Tabell 41a: Kön och negativ särbehandling från studenter pga könstillhörighet 
(2:a termin) 

27 31 170 190 101 271 81 83 954
5 1 6 10 8 6 0 8 44
0 1 0 0 0 1 0 1 3
0 0 0 0 0 1 1 1 3

32 33 176 200 109 279 82 93 1004
50 84 121 67 70 81 17 37 527

0 0 2 2 2 3 0 0 9
0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1 0 0 2

50 84 124 70 72 85 17 37 539

Nej inte alls
Ja, i någon utsträckning
Ja, i hög utsträckning
Ja, i mycket hög

t t ä k i

Under studietiden blivit
negativt särbehandlad av
studenter av studenter
pga könstillhörighet

Total
Nej inte alls
Ja, i någon utsträckning
Ja, i hög utsträckning
Ja, i mycket hög

t t ä k i

Under studietiden blivit
negativt särbehandlad av
studenter av studenter
pga könstillhörighet

Total

kön
Kvinna

Man

IPS MSI EHV SVI IPED Lärarutb IVOSA HUM

institutioner

Total
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Tabell 42a: Kön och negativ särbehandling från lärare pga könstillhörighet (2:a 
termin) 

30 31 169 188 103 269 79 88 957
2 2 7 13 4 8 3 4 43
0 0 0 0 1 1 0 1 3
0 0 0 0 0 2 0 0 2

32 33 176 201 108 280 82 93 1005
48 83 118 65 70 82 17 36 519

2 1 6 4 1 1 0 1 16
0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 1 0 0 2

50 84 124 70 72 84 17 37 538

Nej inte alls
Ja, i någon utsträckning
Ja, i hög utsträckning
Ja, i mycket hög

t t ä k i

Under studietiden blivit
negativt särbehandlad
av lärare pga
könstillhörighet

Total
Nej inte alls
Ja, i någon utsträckning
Ja, i hög utsträckning
Ja, i mycket hög

t t ä k i

Under studietiden blivit
negativt särbehandlad
av lärare pga
könstillhörighet

Total

kön
Kvinna

Man

IPS MSI EHV SVI IPED Lärarutb IVOSA HUM

 institutioner

Total

 
 
 
Tabell 43a: Kön och negativ särbehandling från studenter pga könstillhörighet 
(6:e termin) 

12 19 101 61 38 138 23 34 426
3 5 8 4 1 4 0 3 28
0 1 0 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1

15 25 109 66 39 142 23 38 457
45 59 61 34 5 37 4 11 256

0 0 1 2 0 0 0 1 4

0 0 1 0 0 0 0 0 1
45 59 63 36 5 37 4 12 261

Nej inte alls
Ja, i någon utsträckning
Ja, i hög utsträckning
Ja, i mycket hög

t t ä k i

Under studietiden blivit
negativt särbehandlad 
av studenter pga
könstillhörighet

Total
Nej inte alls

Ja, i någon utsträckning

Ja, i hög utsträckning

Under studietiden blivit
negativt särbehandlad 
av studenter pga
könstillhörighet
Total

kön
Kvinna

Man

IPS MSI EHV SVI IPED
Lärarutbil
dningen IVOSA HUM

institution

Total

 
 
 
 
Tabell 44a: Kön och negativ särbehandling från lärare pga könstillhörighet (6:e 
termin) 

13 21 97 61 36 132 23 32 415

2 3 10 5 3 8 0 5 36

0 1 2 0 0 2 0 0 5
15 25 109 66 39 142 23 37 456
44 55 56 34 5 33 4 10 241

1 3 3 2 0 3 0 2 14

0 1 2 0 0 1 0 0 4
45 59 61 36 5 37 4 12 259

Nej inte alls

Ja, i någon utsträckning

Ja, i hög utsträckning

Under studietiden blivit
negativt särbehandlad
av lärare pga
könstillhörighet
Total

Nej inte alls

Ja, i någon utsträckning

Ja, i hög utsträckning

Under studietiden blivit
negativt särbehandlad
av lärare pga
könstillhörighet
Total

kön
Kvinna

Man

IPS MSI EHV SVI IPED
Lärarutbi
ldningen IVOSA HUM

institution

Total
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Kapitel 11 
 
Tabell 46a: Uppväxtort önskad arbetsort (2:a termin) 

125 72 197
37,0% 6,0% 13,0%

77 27 104
23,0% 2,0% 7,0%

26 199 225
8,0% 18,0% 15,0%

42 334 376
12,0% 29,0% 25,0%

41 342 383
12,0% 30,0% 26,0%

29 164 193
9,0% 14,0% 13,0%

340 1138 1478
100,0% 100,0% 100,0%

Växjö

Kronoberg

I angränsande län

I Stockh, Gbg, Malmö

I övriga landet

Utomlands

Var vill
du
arbeta?

Total

Uppväxt
kronoberg

uppväxt
utanför

kronoberg

uppväxt i Kronoberg eller
utanför

Total

 
 
 
Tabell 46b: Ålder och önskad arbetsort (2:a termin) 

75 33 93 201
10,0% 17,0% 17,0% 13,0%

39 13 52 104
5,0% 7,0% 9,0% 7,0%

94 34 103 231
12,0% 18,0% 19,0% 15,0%

242 49 90 381
32,0% 26,0% 16,0% 25,0%

157 39 194 390
21,0% 20,0% 35,0% 26,0%

150 24 20 194
20,0% 13,0% 4,0% 13,0%

757 192 552 1501
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Växjö

Kronoberg

I angränsande län

I Stockh, Gbg, Malmö

I övriga landet

Utomlands

 Var vill du
arbeta?

Total

19-24 år 25-29 år 30- år
åldersindelning

Total
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Tabell 46c: Uppväxtort, ålder och önskad arbetsort(2:a termin) 

47 28 75
25,0% 5,0% 10,0%

34 5 39
18,0% 1,0% 5,0%

16 75 91
9,0% 13,0% 12,0%

35 206 241
19,0% 37,0% 32,0%

33 122 155
18,0% 22,0% 21,0%

22 126 148
12,0% 22,0% 20,0%

187 562 749
100,0% 100,0% 100,0%

19 14 33
43,0% 10,0% 18,0%

9 4 13
21,0% 3,0% 7,0%

4 29 33
9,0% 20,0% 18,0%

3 45 48
7,0% 31,0% 25,0%

3 35 38
7,0% 24,0% 20,0%

6 18 24
14,0% 12,0% 13,0%

44 145 189
100,0% 100,0% 100,0%

59 29 88
54,0% 7,0% 16,0%

34 18 52
31,0% 4,0% 10,0%

6 95 101
6,0% 22,0% 19,0%

4 83 87
4,0% 19,0% 16,0%

5 184 189
5,0% 43,0% 35,0%

1 19 20
1,0% 4,0% 4,0%

109 428 537
100,0% 100,0% 100,0%

Växjö

Kronoberg

I angränsande län

I Stockh, Gbg, Malmö

I övriga landet

Utomlands

Var vill
du
arbeta?

Total

Växjö

Kronoberg

I angränsande län

I Stockh, Gbg, Malmö

I övriga landet

Utomlands

Var vill
du
arbeta?

Total

Växjö

Kronoberg

I angränsande län

I Stockh, Gbg, Malmö

I övriga landet

Utomlands

Var vill
du
arbeta?

Total

åldersindelning
19-24 år

25-29 år

30- år

Uppväxt
kronoberg

uppväxt
utanför

kronoberg

uppväxt i Kronoberg eller
utanför

Total

 
 
 
Tabell 48a: Uppväxtort och önskad arbetsort (6:e termin) 

71 50 121
37,0% 10,0% 18,0%

41 13 54
21,0% 3,0% 8,0%

19 117 136
10,0% 24,0% 20,0%

33 157 190
17,0% 32,0% 28,0%

13 100 113
7,0% 21,0% 17,0%

17 50 67
9,0% 10,0% 10,0%

194 487 681
100,0% 100,0% 100,0%

Växjö

Kronoberg

I angränsande län

I Stockh, Gbg, Malmö

I övriga landet

Utomlands

Var vill
du
arbeta?

Total

uppväxt
kronoberg

uppväxt
utanför

kronoberg

uppväxt i Kronoberg eller
utanför

Total
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Tabell 48b: Uppväxtort, ålder och önskad arbetsort (6:e termin) 

24 17 41
26,0% 7,0% 12,0%

15 4 19
16,0% 2,0% 6,0%

13 54 67
14,0% 22,0% 20,0%

23 89 112
25,0% 36,0% 33,0%

7 51 58
8,0% 21,0% 17,0%

10 33 43
11,0% 13,0% 13,0%

92 248 340
100,0% 100,0% 100,0%

17 12 29
40,0% 10,0% 18,0%

5 5 10
12,0% 4,0% 6,0%

3 25 28
7,0% 21,0% 17,0%

9 50 59
21,0% 41,0% 36,0%

4 18 22
9,0% 15,0% 13,0%

5 12 17
12,0% 10,0% 10,0%

43 122 165
100,0% 100,0% 100,0%

29 20 49
50,0% 17,0% 28,0%

21 4 25
36,0% 3,0% 14,0%

3 38 41
5,0% 33,0% 24,0%

1 18 19
2,0% 16,0% 11,0%

2 31 33
3,0% 27,0% 19,0%

2 5 7
3,0% 4,0% 4,0%

58 116 174
100,0% 100,0% 100,0%

Växjö

Kronoberg

I angränsande län

I Stockh, Gbg,
Malmö

I övriga landet

Utomlands

Var vill
du
arbeta?

Total

Växjö

Kronoberg

I angränsande län

I Stockh, Gbg,
Malmö

I övriga landet

Utomlands

Var vill
du
arbeta?

Total

Växjö

Kronoberg

I angränsande län

I Stockh, Gbg,
Malmö

I övriga landet

Utomlands

Var vill
du
arbeta?

Total

ålderskategorier
19-24 år

25-29 år

30- år

uppväxt
kronoberg

uppväxt
utanför

kronoberg

uppväxt kronoberg

Total
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Tabell 49a: Uppväxtort, institution och önskad arbetsregion (6:e termin) 

7 19 7 9 6 14 3 4 69
33,0% 56,0% 21,0% 50,0% 50,0% 32,0% 23,0% 33,0% 37,0%

4 4 3 1 1 18 7 1 39
19,0% 12,0% 9,0% 6,0% 8,0% 41,0% 54,0% 8,0% 21,0%

2 1 6 1 0 5 2 2 19
10,0% 3,0% 18,0% 6,0% ,0% 11,0% 15,0% 17,0% 10,0%

3 8 8 4 2 4 1 3 33
14,0% 24,0% 24,0% 22,0% 17,0% 9,0% 8,0% 25,0% 18,0%

3 1 1 2 2 2 0 0 11
14,0% 3,0% 3,0% 11,0% 17,0% 5,0% ,0% ,0% 6,0%

2 1 8 1 1 1 0 2 16
10,0% 3,0% 24,0% 6,0% 8,0% 2,0% ,0% 17,0% 9,0%

21 34 33 18 12 44 13 12 187
100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100% 100%

5 5 10 8 4 10 5 3 50
14,0% 11,0% 8,0% 11,0% 14,0% 8,0% 36,0% 10,0% 10,0%

0 1 2 2 1 5 0 1 12
,0% 2,0% 2,0% 3,0% 3,0% 4,0% ,0% 3,0% 3,0%

14 6 12 19 8 47 4 5 115
39,0% 13,0% 9,0% 26,0% 28,0% 40,0% 29,0% 17,0% 24,0%

8 19 72 24 7 15 2 10 157
22,0% 40,0% 55,0% 33,0% 24,0% 13,0% 14,0% 33,0% 33,0%

5 8 15 16 9 37 2 5 97
14,0% 17,0% 11,0% 22,0% 31,0% 31,0% 14,0% 17,0% 20,0%

4 8 21 4 0 5 1 6 49
11,0% 17,0% 16,0% 6,0% ,0% 4,0% 7,0% 20,0% 10,0%

36 47 132 73 29 119 14 30 480
100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100% 100% 100%

Växjö

Kronoberg

I angränsande län

I Stockh, Gbg, Malmö

I övriga landet

Utomlands

Var vill
du
arbeta?

Total

Växjö

Kronoberg

I angränsande län

I Stockh, Gbg, Malmö

I övriga landet

Utomlands

Var vill
du
arbeta?

Total

uppväxt kronoberg
uppväxt kronoberg

uppväxt utanför
kronoberg

IPS MSI EHV SVI IPED
Lärarutbi
ldningen IVOSA HUM

f22 instituttion rapport

Total
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