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Förord
Undersökningen “Student 2001” gav upphov till ett mycket rikt och omfattande
material. Med detta material kan vi beskriva, belysa och förstå en mängd aspekter av
växjöstudenternas väg till och genom universitetet.

Redan från början hade vi idén om ett brett projekt som berörde, drog in och
intresserade så många som möjligt som har med Växjös studenter att göra. Sålunda
genomfördes projektet i nära samarbete med Växjö kommun och Studentkåren, vilket
bl a innebar att dessa båda kom att få egna frågemoduler inom projektets ram.
Även inom universitet kändes det angeläget att försöka göra Student 2001 till ett slags
”allemansegendom”.  Här involverades aktivt personer och grupper, som kunde föra
fram de intressen som institutioner och olika studentnära avdelningar inom universitetet
kunde tänkas ha.

Samarbetet resulterade i att ett mycket omfattande frågeformulär skickades ut till en
stor grupp växjöstudenter. Formuläret besvarades trots detta förvånansvärt väl och vi
fick in ett fantastiskt datamaterial!
    Redovisningen av projektet genomförs, enligt idén om största möjliga involvering - i
flera steg: Steg ett innebar en skriftlig rapport till Växjö kommun: Eriksson, M,  Lundberg,
E,  Olofsson, G (2002): Växjöstudenterna – bakgrund och boende.

Därefter inledde vi en serie specialskräddade muntliga presentationer för projektets
olika intressenter, vilket innebär att  fokus läggs på sådant som den aktuella gruppen är
särskilt betjänt av att få del av. Till varje sådan presentation har vi därför tagit fram ett
antal specifika tabeller och diagram, som lämnats för vidare diskussion och analys av
intressenterna själva. Vid dagens datum har vi genomfört ett femtontal sådana
specialpresentationer och räknar med ytterligare ett antal under hösten.

Den här rapporten, Växjöstudenterna och deras universitet- en studie av bakgrund,
förhållningssätt och studievanor utgör steg tre och ska sammanfatta och ge överblick över
projektet. Här riktar vi oss till den allmänt intresserade och till den som vill öka sin
kunskap om dagens studenter vid ett av de tre nya svenska universiteten.

Växjö i november 2002

Författarna





Sammanfattning
Här redovisar vi huvuddragen av de resultat som återfinns i denna rapport. För detaljer,
nyanser och diskussion hänvisas läsaren till rapportens huvuddel.

Växjöstudenterna och vägen till universitetet - en brokig skara
med skiftande erfarenheter
Vem är då växjöstudenten, och hur ser vägen till universitetet ut? För det första kan man
konstatera att studenterna vid Växjö universitet inte är en homogen grupp. Istället finner
vi många olika grupper med skiftande bakgrunder och varierande erfarenheter.

Växjöstudentens bakgrund skiljer sig emellertid inte i någon större omfattning från
studenter vid andra lärosäten i Sverige. De är i över 6 fall av 10 en kvinna och
medelåldern är 27 år. Hälften av studenterna kommer från Småland, varav 30 procent
från Kronobergs län. En knapp majoritet av dem lever ensamma, och 20 procent har
barn i hushållet. 4 av 10 studenter kommer från den lägre medelklassen, som är den
största enskilda socioekonomiska gruppen bland växjöstudenterna. I Växjö finns något
fler studenter med företagar/lantbrukarbakgrund än på universitet/högskolor i övriga
riket. Studenter över 30 år har i större utsträckning än yngre studenter
arbetarklassbakgrund. 1 av 10 studenter vid Växjö universitet har utländsk bakgrund.

Studenterna har även skiftande bakgrund vad gäller studier och arbetslivserfarenhet.
En tredjedel av studenterna har tidigare läst vid en annan högskola, medan två
tredjedelar av studenterna har påbörjat sina studier i Växjö. Två tredjedelar har varit ute i
arbetslivet och tre fjärdedelar av dessa har arbetat mer än 1 år.

Tre fjärdedelar av studenterna hade vid studiestarten någon i sin nära omgivning med
erfarenhet av högskolestudier, och en majoritet av dessa anser sig fått stöd från denna
person. Det är främst äldre studenter och studenter med arbetarbakgrund som inte hade
tillgång till detta stöd vid studiestarten. 7 av 10 studenter kände sig dessutom relativt
säkra på vad universitetsstudier innebar när de började studera. 3 av 10 studenter var
osäkra på vad studierna skulle innebära, och hur de skulle klara studietakten och
studietekniken.

Studenterna har positiva erfarenheter av mottagandet vid studiestarten.
Erfarenheterna skiljer sig dock beroende på om man är program- eller kursstudent.

Vilka aspekter är viktiga när studenter väljer studieort? Det viktigaste är billiga
bostäder och att den högskola de ämnar studera vid har ett bra rykte. Studenter från
Kronobergs län värderar dessutom närheten till hemort högt. Studenter som har sitt
ursprung utanför Kronoberg värderar aspekter som aktivt studentliv högt. Information
om Växjö universitet har studenterna främst fått genom de kataloger som VHS och
universitetet distribuerar. Information från vänner är också vanligt. Däremot är det få
studenter som anger att de kommit i kontakt med studentambassadörer, eller fått
information genom artiklar och genom radio och TV.

Studenterna på universitetet
Vi redogör för studenternas tankar kring studier och utbildning, hur de faktiskt studerar
och vilka mål de har med studierna. 8 av 10 studenter är nöjda med sin utbildning medan
9 procent inte är det. Studenterna vid Växjö universitet är generellt sett ambitiösa och



intresserade av sina studier. 9 av 10 studenter går på alla föreläsningar som hör till deras
kurser och läser 76 procent av kurslitteraturen.

Däremot uppger knappt hälften att studierna kommer i första hand. Studenterna
skiljer också tydligt på studier och fritid. Exempelvis uttrycker många studenter explicit
att studier och fritidsintressen inte sammanfaller. Två tredjedelar anser dessutom att det
är viktigt att vara fri på helgerna. Studenter vid Växjö universitet lägger i genomsnitt 30
veckotimmar på studier, vilket innebär i genomsnitt 15 timmars självstudier. Endast 9
procent av studenterna läser mer än 15 timmar i veckan. Det faktum att 6 av 10
studenter läser högst 3 till 4 dagar i veckan understryker att studentlivet inte enbart
handlar om studier. Vidare anser 40 procent av studenterna att studierna kräver för
mycket av deras tid medan 26 procent tar avstånd från detta påstående. Det är här viktigt
att tillägga att en fjärdedel av heltidsstudenterna arbetar under studierna. Genomsnittlig
arbetstid bland dessa studenter är 10 timmar per vecka. Att tiden som student rymmer
mer än studier kan även avläsas i att 6 av 10 studenter ofta har dåligt samvete för att de
läser för lite och att 4 av 10 studenter uppger att de ofta ”panikpluggar” inför tentamen.

Vidare visar studien att föreläsningar är ett mycket viktigt instrument för studenter i
deras studier. Det kommer till uttryck i såväl attityder till som närvaro vid föreläsningar.
En stor majoritet bevistar föreläsningarna, anser att det lönar sig att gå på föreläsningar
och anser dessutom att föreläsningar ska täcka tentamen. Studenter vid institutioner med
få föreläsningar per vecka, som SVI, HUM, och EHV menar att omfattningen av
föreläsningar är för liten. En majoritet av studenterna efterlyser också klarare
instruktioner inför läsande och tentamen.

Det finns en diskrepans mellan den vanligaste examinationsformen och den
examinationsform som studenterna själva anser främjar deras lärande bäst. Detta gäller
studenter vid sex av åtta institutioner. Den vanligaste examinationsformen är
salstentamen, medan studenterna anser att hemtentamen och projektarbete/case bäst
främjar deras lärande.

Det finns skillnader mellan olika studentgrupper vad gäller nedlagd studietid och
inställning till studier. Skillnaden beror dels på hur länge man studerat vid universitet och
dels studenternas ålder. Det är särskilt tydligt bland manliga studenter. Äldre studenter
och studenter som läst mer än 1 år på högskolenivå lägger ner mer tid på studier än
genomsnittet. Detta trots att de ofta arbetar vid sidan av studier, har barn och partner
etc. Nybörjarstudenter och unga studenter, särskilt manliga sådana, är de som önskar
mer fri tid från studier, och som lägger ner minst tid på studier. Unga studenter är de
studenter som har dåligt samvete för att de inte läser tillräckligt mycket. Det dåliga
samvetet gäller främst en grupp unga studenter som faktiskt lägger ner mycket tid på
studier, nämligen unga kvinnliga studenter. Värderingar och attityder verkar således
förändras - i vissa grupper mer än andra - i takt med att studenter blir äldre och har
studerat en längre tid på högskolenivå.

Växjöstudentens målsättning med studierna  handlar ofta om att ta programexamen,
filosofie kandidat- eller magisterexamen. Knappt hälften av studenterna har även som
mål att få ett välbetalt yrke, vilket är extra tydligt bland studenter vid de tre MNT-
institutionerna och bland EHV-studenterna. Mer än hälften av studenterna är dessutom
säkra på att få ett arbete som motsvarar deras utbildning, speciellt tydligt är detta bland
IVOSA- och IPED-studenter. Studenterna vill helst arbeta i någon av de tre
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö eller i Kronobergs län (utanför
Växjö). Studenter vid EHV, IPS och MSI vill främst arbeta i den privata sektorn medan



det främst är studenter vid IVOSA, IPED och HUM som har som avsikt att arbeta i den
offentliga sektorn. Alla har dock inte som enda mål att börja arbeta efter studier på
grundnivå. Knappt en fjärdedel av studenterna kan tänka sig att söka forskarutbildning.

När det gäller studenternas mål med studierna är det åter viktigt att peka på skillnader
som framkommer mellan olika studentgrupper. Hur länge man varit i
universitetssystemet, hur gammal man är och vilken institution man studerar vid är
viktiga faktorer. Föga förvånande så klarnar målen ju längre tid man läst på
högskolenivå. Studenternas mål om var de vill arbeta skiljer sig beroende åt på hur länge
de studerat. Att arbeta i de tre storstadskommunerna är populärare bland studenter som
studerat ett par år. Det är  även arbete i Växjö och i övriga Kronoberg. Däremot är det
mindre populärt att arbeta utomlands och i övriga Sverige bland de som studerat ett
antal år. Viljan att arbeta inom den offentliga sektorn ökar ju längre tid man studerat och
ju äldre studenten är. Det gäller även för viljan att söka till forskarutbildning.

De frågor som studentkåren varit ansvariga för och som behandlar studenternas syn
på utbildning, visar tydligt vad studenterna är nöjda respektive missnöjda med.  Lärarna
får högt betyg vad gäller kunnighet och entusiasm för sitt ämne. Studenterna anser också
att den kunskap lärarna förmedlar stämmer överens med kursplan och
examinationsinnehåll. De är nöjda med hur undervisningen organiseras.  Studenterna
anser dock att det finns stora brister i studentinflytandet. Det kommer till uttryck genom
missnöje med kursutvärderingar, och bristande inflytande på undervisningens och
examinationernas utformning. Studenterna visar ett brett engagemang kring frågor om
utbildning; i stort sett samtliga frågor som konstruerats kring utbildning anses vara
viktiga. De allra viktigaste frågorna handlar om lärarna och deras kunskap, entusiasm och
pedagogiska skicklighet. De minst viktiga frågorna är de som rör kurslitteratur samt
frågan om dominans av ett kön på utbildningen.

Mer än hälften av studenterna anser att den utbildning de studerar på står sig väl i
konkurrens med liknande utbildningar vid andra universitet och högskolor. Det är främst
studenter inom EHV, IPED och IVOSA som är nöjda med standarden på den
utbildning de går. Relationer med näringsliv/arbetsliv anses av studenterna vara viktiga,
men åsidosatta. Nästan 9 av 10 studenter anser att det är viktigt med nära kontakter med
arbetsliv/näringsliv. Av dessa studenter anser två tredjedelar att man inte fått tillräcklig
kontakt med arbetslivet/näringslivet under utbildningen. Mer än hälften av studenterna
anser dessutom att näringslivet ska ha större inflytande över innehållet i utbildningen.
Det är främst de tre MNT-institutionerna och EHVs studenter som anser detta.

Studenternas sociala verklighet
Följande tema är brett och spänner över ett antal olika frågeområden, som inte explicit
berör studierna men som visar studenters livssituation. Studentens sociala vardag speglas
i detta tema genom trivsel, hälsa och alkohol, genom olika uttryck av
samhällsengagemang, och syn på Växjö som studieort samt slutligen genom kultur- och
fritidsvanor.

Generellt sett tycker växjöstudenter att det är roligt att studera på universitetet och
menar att de utvecklas som människor. Främst gäller det kvinnliga studenter och
studenter som är 30 år och äldre. Men bilden blir mer komplex när man analyserar mer
konkreta frågeställningar. Då visar det sig exempelvis att nästan 4 av 10 kvinnliga



studenter känner sig trötta och kraftlösa, att 13 procent av de kvinnliga studenterna har
drabbats av sjukdom pga. förhållandena i studierna, och att 2 av 10 kvinnliga studenter
mellan 25-29 år känner sig ensamma.

6 av 10 studenter har inte förändrat sina alkoholvanor sedan de börjat studera, medan
3 av 10 studenter uppger att de dricker mer. Det är främst unga manliga studenter
boende på campusområdet som dricker mer sedan de börjat studera på högskolenivå.
Denna grupp dricker i stor utsträckning varje vecka, och är den grupp som vid varje
tillfälle dricker stora mängder alkohol. Skillnaden i förhållande till kvinnliga studenter är
att dessa inte dricker så stora mängder alkohol vid varje tillfälle. Skillnaden i förhållande
till äldre studenter är att dessa varken dricker så ofta eller så mycket.

Växjöstudenter är i liten utsträckning engagerade i traditionell politisk verksamhet.
Endast var tionde student är mycket intresserad av politik och 5 procent är medlemmar i
politiskt parti. De viktigaste samhällsfrågorna för studenterna är de som rör vård-skola-
omsorg, miljö-natur samt rättvisefrågor.

Engagemanget i studentorganisationer är begränsat. 2 procent uppger att de är aktivt
engagerade i studentkåren, 8 procent är aktivt engagerade i nationsverksamhet och 14
procent i studentförening. Dessa är främst unga, ensamstående studenter utan barn som
bor i Växjö kommun och som studerar inom EHV och SVI. Studenter engagerar sig inte
i kårverksamhet på grund av tidsbrist och ointresse. 4 av 10 studenter anser att de inte
fått tillräcklig information om kårverksamheten. Knappt 6 av 10 har själva sökt
information om studentkårens verksamhet.

Växjö stad passar studenterna vid universitetet. Det är främst studenter mellan 20-24
år som uttrycker detta. Det är också dessa som i störst utsträckning bor i Växjö. En
majoritet av studenter som är 30 år och äldre anser inte att Växjö passar dem, vilket ska
ses mot bakgrund av att de flesta i denna grupp bor utanför Växjö.
De flesta studenter känner till mer om Växjö än endast studentlivet. De som i högst
utsträckning är okunniga om Växjö är äldre studenter och de som bor utanför
Kronoberg - vilket i hög grad är en och samma grupp - och studenter som bor vid
campus. Cirka hälften av de studenter som är bosatta i Växjö under studietiden reser från
Växjö när de är lediga, vilket är tydligast bland dem som bor vid campus. Man kan anta
att det är studentlivet vid universitetet som avses, när dessa studenter säger att Växjö
passar dem.

En tredjedel av studenterna anser att kultur- och nöjesutbudet i Växjö är bra. En
relativt stor grupp har egentligen ingen åsikt om detta. Det är främst campusstudenter
som saknar åsikt om kulturutbudet.

Studenters läsande av dagstidningar påverkas av ålder, kön och boende.
Tidningsläsandet är totalt sett högst bland manliga studenter. Män läser både
morgontidning och tidningar på nätet. Äldre studenter och kvinnliga studenter har mer
traditionella läsvanor, där morgontidningen är central. Studenter boende på campus läser
i stor utsträckning nättidningar.

Kvinnliga studenter, studenter vid HUM, SVI och IPED är de grupper som är de mest
regelbundna läsarna av skönlitteratur. Studenter vid HUM uppskattar i högre grad än
studenter vid andra institutioner litteratur som ingår i den skönlitterära kanon. Studenter
vid IVOSA, EHV, MSI, IBP och IPS uppskattar i högre utsträckning litteratur utanför
den skönlitterära kanon. Studenter vid SVI och IPED intar en mellanposition mellan de
två förstnämnda grupperna.



Studenternas boende – alla vägar bär mot campus
För studenterna är boendefrågan viktigast vid val av studieort. Var bor då studenterna?
Totalt 3 av 10 studenter bor vid campus, och sammanlagt bor 7 av 10 i Växjö kommun.
Campus är det område som har den största koncentrationen av unga studenter; 7 av 10
studenter är mellan 20-24 år, medan 2 procent är 30 år eller äldre. Att vid studiestarten få
en bostad vid campus kan vara svårt. Av dem som bor vid campus har mer än hälften
studerat mer än 2 år. Endast 16 procent har studerat i Växjö upp till 1 år. Generellt sett
bor de unga studenterna i Växjö och de äldre i övriga Kronoberg eller utanför
Kronobergs län. Medelåldern är ca 25 år bland de studenter som bor i Växjö tätort,
medan den är ca 32 år bland de studenter som bor utanför Växjö kommun.

De flesta studenterna är nöjda med det boende de har, oavsett var de bor. Mest nöjda
är de som bor på campus, 9 av 10 studenter vill bo kvar där. De som inte är nöjda med
sin boendesituation vill helst bo i områden i Växjö tätort och främst då campus.
Bostadsmönster visar att en större andel av dem som studerat ett antal år vid
universitetet bor i Växjö, i jämförelse med andelen nybörjarstudenter, vilket motsvaras
av ett minskat boende utanför Kronobergs län. Det är även så att en större andel av dem
som studerat ett antal år vid universitetet bor på campus, i jämförelse till andelen
nybörjarstudenter. Boendet i övriga stadsdelar i Växjö minskar samtidigt i denna grupp.

Den vanligaste boendeformen är någon form av hyreslägenhet, vilket 6 av 10
studenter uppgivit. Undantaget är studenter från 30 år som främst bor i eget hus. De
som vill flytta är i första hand studenter som bor i studentkorridor, inackorderingsrum
och hemma hos föräldrar. De vill främst flytta till studentlägenheter. Det är också i stort
de boendeförändringar man kan se utifrån studielängd i Växjö; andelen i
studentlägenheter ökar kraftigt bland dem som studerat i Växjö mer än 1 år, medan
boende i vanlig lägenhet, studentkorridor, inackorderingsrum minskar.

Studenter som bor på campus och i Växjö centrum har i stor utsträckning ordnat sitt
boende genom Hyresbostäders studentförmedling och genom privata kontakter. Bor
man i andra områden eller på annan ort har man i stor utsträckning ordnat boendet
genom privata kontakter.

Bland de studenter som inte är nöjda med sitt nuvarande boende är viktiga faktorer
vid bostadsval hyreskostnad, närhet till universitet och bostadens standard. Dessa
faktorer återkommer bland de flesta grupper. Intressanta undantag är studenter boende
vid campus samt boende i studentlägenheter, vilka inte betraktar bostadens standard som
viktig.

Studenternas universitet
Att studera studenter och studenters verklighet vid ett av de tre nya universiteten ser vi
som särskilt intressant, då en del av det som får betraktas som effekter av de senare årens
expansion av den högre utbildningen blir extra tydligt här. Till Växjö kommer i hög grad
de s k nya grupperna, som tycker att Lund eller Uppsala känns alltför stort, alltför långt
borta eller alltför främmande – och som tycker att Kristianstad och Ronneby känns för
smått!
     Genom våra studier identifierar vi vid Växjö universitet olika distinkta studentgrupper
som, trots att de ofta återfinns sida vid sida i undervisningslokalerna, lever helt skiljda liv
och nyttjar universitetet på helt olika sätt.



    Den studentgrupp som i Växjö kommit att dominera och definiera själva begreppet
student, är den unga, campusstudenten, som läser på program. Detta medför att andra
studentgrupper på olika sätt osynliggörs och felaktigt definierar sig själva som undantag
och minoritet. Genom att dessa grupper dessutom oftast väljer att stå utanför det
traditionella studentlivet, förblir de orepresenterade när viktiga beslut ska fattas.
    Universitetets satsningar på och marknadsföring av campusområdet har utan tvekan
förstärkt detta osynliggörande; Genom sitt tilltal har man slagit fast dels vem studenten
ska vara, d v s ung, och dels hur studenten ska vara, d v s festglad. Detta får i sin tur
konsekvenser för vad universitetsstudier kan vara vid Växjö universitet.
    Genom våra studier identifierar vi vidare en stark undervisningskultur och en
outmanad, för-givet-tagen uppfattning att studier ska syfta till fördelar på
arbetsmarknaden.

Allt sedan högskoletiden finns starka och nära relationer mellan lärare och studenter,
vilket i de allra flesta avseende är något mycket positivt. Lärandet är en social företeelse
och det förtroende som studenterna visar sina lärare är därför glädjande. Dock behöver
vissa aspekter av detta förhållande lyftas upp och problematiseras i förhållande till det
som är kärnan i den akademiska utbildningens projekt, det kritiska tänkandet.

På olika sätt ser vi att en stor del av förtroendet bygger på att läraren genom sin
undervisning ger effektiva verktyg för smidig och lyckad examination. Genom att ta del
av undervisning kan det egna läsandet minimeras och tid kan frigöras till familjeliv eller
fest, beroende på vilken studentgrupp vi betraktar. Så trots alla olikheter grupperna
emellan, finner vi här betydande likheter. Det viktigaste för de allra flesta studenterna är
inte studierna i sig eller vad de kan medföra i termer av självständigt och kritiskt
förhållningssätt. Det viktigaste är ”körkortet” för arbetslivet. Och Växjö universitet med
sina speciella studentgrupper och sina speciella traditioner förmår med dagens resurser
inte utmana och bryta upp den förhärskande utbildningssynen. I alltför stor utsträckning
förblir inhämtandet och kontrollen av faktakunskap för tentamen det samma som
akademisk utbildning – åtminstone så länge man befinner sig i utbildningssituationen.

Slutligen har vi genom våra studier funnit att Växjö universitet för den unge studenten
oftast fungerar som en trampolin ut ur regionen. Oavsett om man kommer från
närområdet eller inte, så ser man sin framtid i någon större stad. Men detta gäller inte alls
de mer ”osynliga” äldre studenterna, som med sina nya utbildningar inom vård-skola-
omsorgs-området, är de som vill stanna kvar.
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1. Student 2001

1.1 Bakgrund och syfte
Denna rapport presenterar projektet Student 2001!
Bakgrunden till projektet var att man inom Växjö universitet och i Växjö kommun
upplevde att det fanns brister i kunskapen om Växjö universitets studenter. Student 2001
syftar därför till ge en god bild av den brokiga grupp människor som växjöstudenterna
utgör.
 Under läsåret 2000-2001 har vi genomfört en omfattande, systematisk studie av 1500
studenter. Fokus har varit studenters tankar och vanor utifrån ett antal sociala och
studierelaterade frågor och fyra övergripande frågeteman utifrån syftet har varit
vägledande för rapportens disposition:

- Studenternas bakgrund och vägen till universitetet
- Studenterna i universitetet
- Studenternas sociala verklighet
-    Studenternas boende

1.2 Rapportens disposition
Det första området, studenternas bakgrund och väg till universitetsstudier, presenteras i kapitel 2
- 5. Tanken är att ge en bild av könsfördelning, social bakgrund, ålder etc. Även
studiebakgrund, arbetslivserfarenhet samt det stöd studenterna upplevde sig ha vid
studiestarten redovisas. Slutligen behandlas de faktorer som är viktiga vid val av studieort
och de informationskanaler som utnyttjats för att få fakta om  Växjö universitet.

Det andra området Studenternas i universitetet, behandlas i kapitel 6- 9. Temat fokuserar
kring frågor om utbildning, vilket inbegriper studievanor, tankar kring studier och
utbildning och slutligen studenternas mål med studierna.
Det tredje området Studenternas sociala verklighet, kapitel 10-12, behandlar ett antal aspekter
av studenternas liv vid sidan av studierna. Fritidsintressen, trivsel, hälsa och
alkoholvanor redovisas liksom deras samhällsengagemang. Temat avslutas med
studenternas attityder till Växjö stad samt deras läsvanor vad gäller skönlitteratur.
Området Studenternas boende, kapitel 13, behandlar växjöstudenters nuvarande- och
önskade boende, anskaffandet av bostaden  och faktorer som upplevs viktiga vid valet av
boende.
I kapitel 14 presenterar vi några avslutande bilder av Växjö universitet och studenternas
universitet.

1.3 Studiens omfång
Avsikten är att ge en bild av växjöstudenters hela livssituation och den mycket digra
enkäten gör det möjligt att vid behov och intresse ytterligare utveckla och fördjupa de
flesta frågeområdena. Rapporten ska därför ses som den första delen i en längre process
där vi gradvis kan fördjupa kunskapen om växjöstudenterna.
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1.4 Metodologiska påpekanden
Rapportens resultat åskådliggörs i första hand genom beskrivande tabeller och diagram
som redovisar en fråga i taget. Frekvenserna (n-talen) vid respektive tabell är inte utsatta
i texten. De vanligast förekommande bakgrundsvariablers faktiska tal finns istället
redovisade i appendix 1. Analyserna av samspel mellan olika variabler beskrivs
huvudsakligen i löpande text.

På Växjö universitet fanns våren 2001 cirka 9000 aktivt verksamma studenter. Då
drygt 1000 studenter besvarade enkäten innebär det att cirka 10 procent av
växjöstudenterna medverkar i denna studie. Det motsvarar samtidigt en svarsfrekvens på
70 procent1. Det interna bortfallet, d v s bortfallet av svar på specifika frågor, är mycket
lågt, vilket kan tolkas som att de studenter som svarat på enkäten funnit den angelägen.

Det är viktigt att påpeka att antalet individer i två studerandegrupper i studien är
mycket låg. Studenter vid Institutionen för biovetenskaper och processteknik är
representerade med 33 individer och studenter vid Institutionen för industriella system
är representerade med 45 individer. Det är här viktigare att se till generella tendenser än
till enskilda procenttal när vi analyserar detta material. Vi har dock valt att inte lyfta ut
dessa grupper ur studien då vi bedömer de generella resultaten som viktiga för studien i
stort.

En utförlig metodologisk diskussion av Student 2001 görs i appendix 1. Där redogör
vi för projektets förutsättningar och genomförande, för analys av svarsfrekvenser och
bortfall och för bakgrundsvariablernas frekvenser. Enkätformuläret redovisas i appendix
2.

1.5 Teckenförklaring – de åtta institutionerna

HUM Humaniora IVOSA   Institutionen för vård-
            vetenskap och socialt arbete

SVI Samhällsvetenskapliga institutionen EHV Ekonomihögskolan

IPED Insitutionen för pedagogik IPS Institutionen för industriella
            produktionssystem

MSI Institutionen för matematik och IBP Institutionen för  bioveten-
Systemteknik skaper och processteknik

                                                
1 Av ett urval på 1500 individer
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Studenternas bakgrund och
vägen till universitetet

I denna avdelning försöker vi ge flera olika bilder av växjöstudenterna, vilket,
menar vi, kompletterar den mera traditionella beskrivningen av
universitetsstudenter.

Växjöstudenter är individer med mycket olika bakgrunder, erfarenheter och
förutsättningar. Att se studenter som olika, distinkta grupper ger därför ett
bättre och  mera användbart  underlag för den framtida
planeringsverksamheten vid Växjö universitet och i Växjö kommun.

Vi börjar med hur studenternas liv gestaltade sig innan studierna och hur
informationen från  och kontakten med universitetet såg ut vid studiestarten.

Olika studentgrupper har olika erfarenheter av studiestarten beroende på
olika bakgrundsfaktorer, men olikheterna beror även på vilken institution vid
universitetet man studerar vid, om man studerar på halvfart eller helfart och
om man studerar på program eller inte.
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2. Studenternas bakgrund
Avsikten är här att redogöra för vilka växjöstudenterna är genom att redovisa olika
aspekter av studenternas bakgrund. I redovisningen gör vi kontinuerligt nationella
jämförelser.

Diagram 1: Kön (%)
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Cirka två tredjedelar av studenterna i studien är kvinnor och en tredjedel är män.2

Diagram 2: Ålder (%)
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Nästan hälften av studenterna är mellan 20 och 24 år, medan 27 procent är mellan 25
och 29 år och 24 procent av studenterna är 30 år och äldre. Vid en nationell jämförelse
syns inga större skillnader. Dock förekommer det vissa skillnader mellan manliga och
kvinnliga studenterna i åldershänseende. Nästan 3 av 10 kvinnliga studenter är över 30
                                                
2 Den kvinnliga urvalsgruppen i studien var 867 individer eller 60%. 61% kvinnor var registrerade studenter
vid Växjö universitet 1999/2000 enligt SCB (UF 20 SM 0101). Den högre svarsfrekvensen i vår studie bland
kvinnor beror på att 42% av de manliga studenterna som ingick i urvalsgruppen valde att inte besvara enkäten.
Se vidare diskussion i appendix 1.
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år, vilket endast 16 procent av de manliga studenterna är. Andelen kvinnliga och manliga
studenter över 30 år är något högre nationellt sett i jämförelse med Växjö universitet. Å
andra sidan har Växjö en högre andel av studenter i åldersgruppen 25-29 år. Medelåldern
bland studenter vid Växjö universitet är 27 år, och den enskilt största åldersgruppen är
23-åringarna.

Diagram 3: uppväxtort (%)
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15 procent av studenterna kommer från Växjö kommun. Sammanlagt kommer nästan en
tredjedel från Kronobergs län. Totalt sett kommer en majoritet av studenterna från de
län som omger Kronobergs län och sammantaget har nästan tre fjärdedelar (73%) av
studenterna  sitt ursprung i Kronoberg och omgivande län.

Vad gäller social bakgrund så har 4 av 10 studenter en lägre medelklassbakgrund, och
utgör därmed den största enskilda gruppen (se diagram 4). Fördelningen över social
bakgrund stämmer väl överens med hur det ser ut på högskolor och universitet i riket i
övrigt3. Det finns dock ett par mindre skillnader: Studenter med högre
medelklassbakgrund är något färre jämfört med riket i övrigt (27% nationellt) och
studenter som har bakgrund i företagar/lantbrukarfamiljer är något fler än i riket i övrigt
(9% nationellt). Skillnaderna till  de högskolor och universitet med högt prestigevärde
vad gäller studenternas sociala bakgrund  är dock relativt stora4. Exempelvis är andelarna
av studenter med arbetarbakgrund låga eller mycket låga vid KTH, Handelshögskolan,
Stockholms universitet och Uppsala i relation till Växjö universitet.

                                                
3 Social bakgrund grundar sig på högsta yrkesposition i föräldrars hushåll. Kodningen är gjord utifrån
statistiska centralbyråns SEI-kodning. Jämförelsen till riket i övrigt är gjord utifrån ”Sveriges officiella
statistik: Statistiska meddelanden” UF 20 SM 0002, och behandlar social bakgrund bland högskolenybörjare
under 35 år 1998/99. Vid en jämförelse med enbart nybörjare vid Växjö universitet  finns samma tendenser
som redovisas för studentkollektivet i stort.
4 Se exempelvis UF 20 SM 0002.
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Diagram 4: Social bakgrund (%)
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Den sociala fördelningen differentieras dock vid en jämförelse mellan olika åldergrupper.
Bland studenter som är 30 år och äldre  har mer än en tredjedel (34%)
arbetarklassbakgrund och endast 14 procent högre medelklassbakgrund. I åldergruppen
20-24 år gäller närmast det omvända förhållandet; knappt en femtedel (19%) har
arbetarklassbakgrund, medan drygt en fjärdedel (26%) har högre medelklassbakgrund.

Diagram 5: Svensk/utländsk bakgrund (%)
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Cirka 9 av 10 studenter har svensk bakgrund5, vilket ligger  i paritet med hur det ser ut
totalt bland rikets övriga universitet och högskolor.6 HUM är den institution som har
högst andel studenter med utländsk bakgrund (18%), medan IPS (7%) och IVOSA (7%)
är de institutioner som har lägst andel studenter med utländsk bakgrund.

                                                
5 Med svensk bakgrund avses personer födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder. Med utländsk
bakgrund avses personer som antingen själva är utrikes födda samt personer som är födda i Sverige med två
utrikes födda föräldrar. Hämtat från Statistiska meddelanden UF 19 SM 0001 ”Högskolestuderande med
utländsk bakgrund: höstterminerna 1998 och 1999”.
6 UF 19 SM 0001.
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Det är också så att andelen studenter med utländsk bakgrund är lägre bland den
studentgrupp som studerat mer än två år. Bland studenter som studerat på
universitetsnivå upp till ett år så är denna grupp representerade med 14 procent, som
sedan sjunker till 10 procent bland studenter som studerat mer än två år.

Diagram 6: Civilstånd (%)
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En knapp majoritet av studenter vid Växjö universitet uppger att de lever ensamma. Det
förekommer dock stora skillnader mellan såväl åldersgrupper som kön. Bland studenter
från 30 år och äldre så har tre fjärdedelar uppgivit att de lever tillsammans med någon,
medan andelen sjunker i takt med åldern bland studenterna (54% bland studenter mellan
25 och 29 år, 34% bland studenter mellan 20 och 24 år). Över hälften av de kvinnliga
studenterna (55%) lever tillsammans med en partner, medan 38 procent av de manliga
studenterna har uppgivit detta.

Var femte student har uppgivit att man har barn i hushållet. Bilden differentieras även
här om man tar hänsyn till såväl ålder som kön. Endast 1 procent bland studenter mellan
20 och 24 har barn, var tionde student mellan 25 och 29 år har barn, medan nästan tre
fjärdedelar (72%) bland studenter över 30 år har barn.
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3. Studiebakgrund och arbetslivserfarenhet

3.1 Studiebakgrund
Avsikten är att ge en bild av studenternas väg till Växjö universitet, vilket här innebär
studiebakgrund och i flera fall även arbetslivserfarenhet.

Nästan 9 av 10 studenter har skaffat sig högskolebehörighet genom studier på
gymnasium. Bland dessa har 36 procent även studerat på komvux och 4 procent på
folkhögskola. Det är troligare att man studerat på komvux om man har
arbetarklassbakgrund än om man har medelklassbakgrund. Mer än hälften av
arbetarklasstudenterna har studerat på komvux, medan 34 procent av övre
medelklasstudenterna gjort detsamma.

Diagram 7: Högskolebehörighet genom gymnasium (%)
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Vidare kan konstateras att:
- Bland växjöstudenter som uppgivit att de inte har skaffat sig högskolebehörighet

genom gymnasiestudier7 så har drygt tre fjärdedelar (76%) studerat på komvux och 17
procent på folkhögskola.

- Den äldsta åldersgruppen skiljer sig från övriga två vad gäller gymnasiestudier. De
flesta växjöstudenter upp till 29 år har studerat på gymnasium. 69 procent av studenterna
över 30 år uppger att de studerat på komvux. Över hälften (55%) av studenterna från 25
år och uppåt har studerat på komvux, medan drygt en fjärdedel av studenterna mellan 20
och 24 år gjort detsamma.

- Studier på gymnasium är något mindre vanligt om studenten har utländsk bakgrund;
Två tredjedelar av studenterna med utländsk bakgrund har uppgivit att de har skaffat
högskolebehörighet genom gymnasiestudier, medan 92 procent av studenterna med
svenska föräldrar har uppgivit detsamma. Knappt en tredjedel av studenter med utländsk
bakgrund har uppgivit att de har studerat på gymnasienivå utanför Sverige.
Två tredjedelar av studenterna har inte läst vid något annat universitet än Växjö. Det är
främst studenter som vuxit upp utanför Kronobergs län som studerat vid andra

                                                
7 Dessa är 11 procent eller 109 personer.
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universitet. 2 av 10 studenter som vuxit upp i Kronobergs län har studerat vid andra
universitet medan nästan 4 av 10 som har sitt ursprung utanför Kronoberg har studerat
vid andra universitet. Det är dubbelt så stor andel studenter över 25 år (44%) som
studerat vid andra universitet i jämförelse med studenter under 25 år (22%).

Diagram 8: Läst vid andra universitet/högskolor (%)
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Den genomsnittliga universitetsåldern bland studenterna, dvs den tid man totalt
studerat på högskolenivå, är 5,3 terminer8. Den genomsnittliga tid man studerat vid
Växjö universitet är 4,3 terminer9.

3.2 Arbetslivserfarenhet
Nästan två tredjedelar (63%) av studenterna har arbetslivserfarenhet (hit räknas inte
arbete under ferier, lov etc). Dock finns det naturligtvis skillnader mellan de olika
åldersgrupperna:

Bland studenter över 30 år har 95 procent uppgivit att de arbetat före studierna,
medan 73 procent av studenter mellan 25 och 29 och 41 procent av studenter mellan 20
och 24 år uppgivit detsamma. En fjärdedel har arbetat upp till 1 år medan tre fjärdedelar
arbetat mer än 1 år. Mer än hälften av de studenter som är över 25 år har erfarenhet av
arbetslöshet, vilket endast 15 procent i den yngsta åldersgruppen har.

                                                
8 Median: 5
9 median: 4
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4. Stöd och förförståelse inför studiestarten

4.1 Stöd i omgivningen
Tre fjärdedelar av studenterna hade vid studiestarten någon i sin nära omgivning med
erfarenhet av universitetstudier. Närmare 8 av 10 studenter mellan 20 och 29 år, och 66
procent bland studenter från 30 år uppger att de hade en sådan person i sin omgivning
och totalt menade nästan tre fjärdedelar att de upplevt denna person som ett stöd.

En fjärdedel hade vid studiestarten ingen i sin nära omgivning med erfarenhet av
universitetsstudier. Det är i två grupper detta är speciellt tydligt, nämligen bland
studenter med arbetarbakgrund och bland studenter som är över 30 år. I dessa båda
grupper uttryckte mer än var tredje student att de inte hade någon individ i sin nära
omgivning med universitetserfarenhet.

4.2 Kunskap om högre studier
Hade studenterna någon kunskap om högre studier när de började studera på
universitetsnivå? Det visar sig att en majoritet av studenterna ansåg sig i viss mån ha
kunskap om vad universitetsstudier innebar vid studiestarten. Men nästan 3 studenter av
10 uppger att de inte visste vad de kunde förvänta sig vid studiestarten.

Diagram 9: Säker på innebörd av högre studier? (%)
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- 4 av 10 studenter som saknade någon med universitetserfarenhet i sin omgivning vid
studiestarten var osäkra på innebörden av högre studier medan endast 2 av 10 som hade
någon i omgivningen med studieerfarenhet uppger detsamma.

- Studenter över 30 år (22% gäller alternativet ”helt säkra”), studenter som studerar
vid de tre MNT-institutionerna (IBP 19%, IPS 18%, MSI 24%) och studenter med högre
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medelklassbakgrund (22%) är de som vid studiestarten känt sig säkrast på vad
universitetsstudier innebar.
 - Nästan en fjärdedel (23%) av de studenter som har studerat mer än två år på
universitetsnivå uppger att de vid studiestarten i hög utsträckning var säkra på vad
universitetsstudier innebar. 13 procent av de som studerat upp till ett år uppger att de i
hög utsträckning var säkra på detta.

- De studenter som kände sig osäkrast vid studiestarten var studenter vid HUM
(34%), IPED (31%) och SVI (30%). Det gäller främst de yngsta studenterna. Även en
stor andel studenter som har studerat vid folkhögskola (49%) och studenter med
arbetarklassbakgrund (34%) har uppgivit att de var osäkra på var studierna innebar vid
studiestarten.

- Det förekommer däremot inga större skillnader mellan manliga och kvinnliga
studenter.

4.3 Osäkerhetens uttryck
Frågan är då vilka uttryck osäkerheten tar sig bland de studenter som inte kände sig säkra
på vad universitetsstudier innebär? Som diagrammet nedan redovisar så har de största
osäkerhetsfaktorerna att göra med studietakt och sättet att studera. Att uppfylla egna och
andras förväntningar är andra viktiga faktorer för osäkerhet som studenter givit uttryck
för.

Diagram 10: Osäkerhetens olika uttryck (%)
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4.4 Föräldrarnas inställning
En annan fråga som belyser det stöd studenterna upplever sig ha, eller inte ha, är
föräldrars inställning till studierna. Hälften av studenterna upplever att föräldrarna har ett
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mycket stort intresse för- och är mycket förstående till studierna. Tre fjärdedelar av
studenterna anser dessutom att föräldrarna är mycket positivt inställda till studierna.
Däremot är föräldrarna inte lika kunniga om vad studierna innebär. Knappt 4 av 10
studenter  upplever att föräldrarna är kunniga, medan 33 procent menar att föräldrarna
varken är okunniga eller kunniga  och 29 procent menar att de är okunniga.

Diagram 11: Föräldrarnas intresse för informantens studier (%)
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Det finns dock en grupp som skiljer sig negativt från den ovan tecknade bilden,
nämligen studenter som är 30 år och äldre. Bland de äldre studenterna uppger var tredje
student  att föräldrarna är ointresserade och mindre förstående till deras studier och 4 av
10 känner även att föräldrarna är mindre positiva till studierna. En lika stor andel av
dessa studenter menar att föräldrarna är negativt inställda (39%). Tilläggas kan att den
nära omgivningen för en relativt stor andel i denna grupp inte själva har erfarenhet av
universitetsstudier.

4.5 Mottagande vid studiestarten
Hur var då mottagandet från universitetet, studentkår och övriga studenter när man
började studera i Växjö, hur kände sig studenten bemött?

- Nästan tre fjärdedelar (74%) av studenterna anser att informationen i form av
kursplan, scheman etc var tillfredsställande. 17 procent är inte nöjda.

- 77 procent instämde i påståendet att mottagandet från programansvarig/lärare var
bra. 11 procent instämde inte i detta påstående.

- Drygt var fjärde student (26%) ansåg att studentkårens mottagande var positivt
medan 23 procent inte ansåg detta. Det finns en stor grupp informanter som inte tagit
ställning till frågan (37%) eller som svarat att de inte vet (19%).
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-Kunskapen om- och erfarenheten av faddersystemet är inte utbredd i alla
studentgrupper. 35 procent har svarat att de inte vet något om faddersystemet och 2 av
10 har inte tagit ställning till påståendet om att faddersystemet är positivt.

- Vad gäller information och mottagande vid studiestarten så skiljer sig studenter som
studerar på program och kurser åt. Endast 7 procent av de kursstuderande ser
faddersystemet som positivt, 18 procent anser att studentkårens mottagande var positivt
och 12 procent anser att ”nollning” är något positivt. Detta beror troligen till stor del på
att just ”kursare” inte har erfarenhet av dessa introduktionsaktiviteter. Exempelvis har 65
procent uppgivit att de inte har erfarenhet av faddersystem, 35 procent vet inte något om
studentkårens mottagande, och 67 procent har ingen erfarenhet av ”nollningen”.

- Bland programstudenterna är knappt 3 av 10 positiva till faddersystemet, 3 av 10 är
positiva till studentkårens mottagande och 5 av 10 är positiva till ”nollning”. De har
också i mycket högre utsträckning tagit ställning till dessa frågor, vilket blir särskilt tydligt
bland studenter på institutioner där andelen programsstudenter är hög, exempelvis på
MSI, IPS och IBP. Det finns dock ett undantag; På IVOSA är kunskapen av såväl
faddersystem som nollning ringa, trots att andelen programstudenter är hög.
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5.Varför Växjö?
Vilken prioritet hade Växjö universitet när studenterna valde utbildning och hur fick
studenterna information om Växjö universitet?

5.1 Växjö universitet som förstahandsval
För det första kan man konstatera att tre fjärdedelar av studenterna sökte till en
utbildning i Växjö i första hand.

Diagram 12: Sökte till utbildning i Växjö universitet i första hand (%)
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Åldern spelar viss roll. Bland studenter som är 30 år och äldre har drygt 9 av 10 sökt till
utbildning i växjö i första hand, siffran sjunker i takt med studenternas ålder. Bland
studenter mellan 25 och 29 år har 75 procent sökt i första hand och i den yngsta
åldersguppen återfinns 65 procent förstahandssökande. Studenter från länet har i högre
utsträckning (84%) sökt i första hand jämfört med dem som kommer från kringliggande
län (70%) eller dem som kommer från orter utanför regionen (67%)10.

De som främst sökt i första hand till utbildning i Växjö är studenter vid IVOSA och
HUM. 85 procent av de som studerar vid IVOSA och 8 av 10 studenter som studerar
inom HUM har sökt i första hand. Den institution som har minst andel studenter som
sökt i första hand är EHV, där 65 procent har sökt i första hand.

5.2 Viktiga faktorer vid val av universitetsort
En intressant följdfråga är den om vad som var viktigt för växjöstudenterna när de valde
högskoleort:

                                                
10 Studenter mellan 20 och 25 år som kommer från orter utanför regionen är den grupp som i minst utsträckning
sökt till Växjö i första hand. 54% i denna grupp uppger att en utbildning i Växjö var deras förstahandsval.
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- Billiga bostäder, högskola med bra rykte, att kunna få filosofie magisterexamen och att
universitetet är stort11 är viktigaste faktorerna enligt studenterna totalt sett.

- Bland studenter mellan 20 och 29 år är dessutom studentutbyte, ett aktivt studentliv,
viktiga faktorer. Studenter som är 30 år och äldre tillmäter inte dessa faktorer lika högt
värde. Bland dessa är det däremot även viktigt att universitetet är nära hemorten och att man
har möjlighet att söka till forskarutbildning.

- Bland såväl studenter som kommer från Kronobergs län som utanför är det viktigt
att det finns billiga bostäder, och att universitetet har ett bra rykte. För studenter som har sitt
ursprung i Kronoberg är det även viktigt att universitetet ligger nära hemorten.  Bland
studenter som kommer från orter utanför Kronoberg är det dessutom viktigt att finns ett
aktivt studentliv.

5.3 Kanaler för information om universitetet och studierna
Information om universitetet är en viktig fråga när studenter söker utbildning:

- Information från VHS katalog (49%), Växjö universitets lokala katalog (42%) och
information från vänner (34%) är de vanligaste informationskanalerna.

- De informationskanaler som inte är lika vanliga alternativ är information från
studievägledare (18%) och information från internet (17%).

- De informationskanaler som inte speciellt många studenter kommit i kontakt med är
information hem i brevlådan (10%), information från föräldrar, syskon (8%), informationsdag på
universitetet (8%) och information från lärare (7%).

- Kanaler för information som mycket få studenter uppgivit att de kommit i kontakt
med är bland annat information från studentambassadör (5%), information genom artiklar (2%) och
information genom TV/radio (1%).

- Studenter mellan 20 och 24 år har totalt sett kommit i kontakt med de flesta
informationskanalerna i jämförelse med de äldre studentgrupperna. Studenter från 30 år
har inte alls kommit i kontakt med informationskanalerna i samma utsträckning som
övriga åldersgrupper. Exempelvis har endast 3 av 10 fått information genom VHS-
katalog och endasr 3 procent har fått information hem i brevlådan.

- Nästan var fjärde manlig student (23%) har tagit del av information genom internet,
vilket endast 13 procent av kvinnorna gjort.

                                                
11 Svar utifrån alternativet  ”mycket viktigt”:  billiga bostäder 41%, högskola bra rykte 39%, Filosofie
magisterexamen 32%, universitet stort 22%.
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Studenterna på universitetet
Det andra frågeområdet kretsar kring utbildningsfrågor. Hur tänker studenterna
kring studier och hur studerar de? Vi visar att det finns flera olika studiekulturer
vid universitetet. Dessa skapas i interaktion mellan studenter och universitetet.

Hur ser studenternas mål med studierna ut och var vill studenterna helst arbeta efter
avslutade studier? Här får vi viktiga kunskaper om studenters förhållningssätt till
akademiska studier, men också om den roll och attraktionskraft som Växjö och
regionen har för studenter efter avslutade studier. I detta sammanhang redovisar vi
även studenters syn på arbetsliv och näringsliv. Sammantaget kan detta tjäna som
utgångspunkt för en diskussion kring universitetets roll i samhället.
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6. Studenterna på universitetet
Att undersöka studenters förhållande till studier innebär inte enbart att beskriva deras
studievanor utan också hur de tänker kring studierna. I detta kapitel tas därför två
aspekter av studier upp, dels hur studenter förhåller sig till- och tänker kring studier, dels
hur de faktiskt studerar. Från och med nu kommer den institution som studenten tillhör
att vara en återkommande utgångspunkt för redovisningen. Vi inleder därför med en
presentation av studenters fördelning på de olika institutionerna vid Växjö universitet.

6.1 Studenter vid åtta institutioner
SVI är i studien den största institutionen med knappt en fjärdedel av studenterna.
Därefter kommer IPED och EHV med nästan en femtedel var. Minst är IBP och IPS12.

Diagram 13: Institutioner (%)
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- Skillnaderna i medelålder mellan institutioner har en variationsvidd på 7 år. De äldsta
studenterna finns vid IVOSA (medelålder 32 år) och de yngsta vid IPS och EHV
(medelålder 25 år).

- Även könsfördelningen varierar. Två institutioner har manlig dominans. Tre
fjärdedelar av studenterna inom IPS och två tredjedelar av studenterna inom MSI är
män. Sex av åtta institutioner har däremot en dominans av kvinnliga studenter. Tydligast
är detta inom IVOSA där 9 av 10 studenter är kvinnor, IPED där 8 av 10 studenter är
kvinnor och HUM där tre fjärdedelar av studenterna utgörs av kvinnor.

                                                
12 IBP är endast representerad av 33 individer. IPS är representerad med 45 individer. Det är åter viktigt att
peka på detta vid analyser utifrån kategorin institution. Vidare representeras EHV av 179 informanter, MSI
representeras 122 informanter, IPED representeras av 179 informanter, IVOSA representeras av 85
informanter, SVI representeras av 238 informanter, HUM representeras av 117 informanter. Se även
appendix 1.
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- IPS och IPED är de två institutioner som har lägst andel studenter som kommer
från orter utanför Kronobergs län. Nästan hälften av IPS´ studenter och 38 procent av
studenterna inom IPED kommer från Kronobergs län. IBP och SVI är de institutioner
som har lägst andel studenter från länet; 23 procent av SVI-studenterna och 21 procent
av IBP-studenterna kommer från Kronoberg.

- Studenter med arbetarklassbakgrund söker sig i minst utsträckning till IPS (16%),
SVI (20%) och EHV (21%), och i högst utsträckning IVOSA (36%), HUM (30%) och
IPED (30%). Studenter med högre medelklassbakgrund och företagarbakgrund återfinns
i stor utsträckning vid SVI och EHV. Studenter med lägre medelklassbakgrund söker sig
främst till IPED och SVI.

- Studenter med barn i hushållet återfinns främst inom IVOSA (49%), IPED och
HUM (båda 26%) och i minst utsträckning bland studenter inom EHV (10%) och IPS
(11%).

6.2 Program eller kurs
Drygt två tredjedelar av studenterna studerar på program medan knappt en tredjedel
studerar på fristående kurser. 11 procent av studenterna läser mer än en kurs åt gången.
Vilka studenter är det då som studerar på program respektive på fristående kurser?
Svaret är att ju yngre studenten är, desto troligare är det att studenten studerar på
program. Bland studenter mellan 20 och 24 år är det nästan tre fjärdedelar (74%) som
studerar på program, medan siffran sjunker i takt med att studenterna blir äldre.

Studenter som kommer från orter utanför Kronoberg väljer i högre utsträckning
program än studenter som kommer från närområdet.

Diagram 14: Program/kursstudenter utifrån uppväxtort/region (%)
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Studenter som studerar på fristående kurser återfinns i hög utsträckning på två
institutioner, nämligen HUM och SVI. Över hälften, 56 procent, av
humaniorastudenterna studerar på fristående kurser. 45 procent av studenterna på
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samhällsvetenskapliga institutionen gör likaledes. IPS, IBP och IVOSA är de tre
institutioner som har störst andel av programstudenter.

Diagram 15: Program/kursstudenter vid åtta institutioner (%)
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6.3 Studiefart
Drygt 8 av 10 studenter studerar på helfart. Det är främst studenter mellan 20 och 24 år
som studerar på helfart (92%). 6 av 10 studenter från 30 år läser på helfart medan en
tredjedel läser på halvfart.

Diagram 16: Studiefart (%)
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Studenter vid SVI är de som i högst utsträckning läser på halvfart och minst utsträckning
på helfart i relation till andra institutioner. 2 av 10 studenter vid SVI läser på halvfart och
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7 av 10 läser på helfart. IVOSA (94%), IBP (94%) och IPS (93%) är de institutioner som
har högst andel helfarts- och lägst andel halvfartsstudenter.
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7. Studenterna och studierna
7.1 Generella tankar kring och förhållningssätt till studier
Detta kapitel börjar med en redovisning av studenternas tankar kring studier.

7.1.1 Studier i första hand
Nästan hälften av studenterna (47%) instämmer helt eller delvis att studierna kommer i
första hand, medan knappt 3 av 10 studenter (29%) inte anser detta. Det är dock viktigt
att peka på det faktum att endast 8 procent instämmer helt i påståendet om att studierna
är det mest prioriterade.

Diagram 17: Studier kommer alltid i första hand (%)
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Kvinnliga studenter är den grupp som i högst utsträckning (52%) uppger att studierna
kommer i första hand (manliga studenter 39%). Detta kommer också till uttryck på
institutionsnivå. Studenter vid IVOSA, som är den institution som i högst utsträckning
domineras av kvinnliga studenter, är samtidigt den grupp som främst uppger att
studierna kommer i första hand (57%).

7.1.2 Studier och fritidsintressen sammanfaller
- Det omvända förhållandet råder delvis vid frågan om studenterna anser att studier

och fritidsintressen sammanfaller. Var tredje student (33%) anser detta. Det är dock
viktigt att peka på att endast 7 procent instämmer helt i påståendet.

- Det är i något högre utsträckning de manliga studenterna (35%) som anser studier
och fritidsintressen sammanfaller (kvinnliga studenter 30%). Detta tydliggörs även på
institutionsnivå, där studenter vid IVOSA är de som i minst utsträckning anser att
studier och fritidsintressen sammanfaller (20%), och där studenter vid den manligt
dominerade institutionen IBP är de som i högst utsträckning anser att studier och fritid
sammanfaller (55%).
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7.1.3 Studierna kräver för mycket tid
- Mer än 4 av 10 studenter (45%) instämmer i påståendet att studierna kräver för

mycket av deras tid13.
- Det är generellt sett kvinnliga studenter (49%) och specifikt kvinnliga studenter som

är 30 år och äldre, och som har barn (57%) som uppgivit detta. Detta avspeglas på
institutionsnivå då studenter på IVOSA (54%) och HUM (50%) är två av de institutioner
där studenterna anser att studierna kräver för mycket av deras tid.

- 26 procent tar avstånd från påståendet att studier kräver för mycket av deras tid.

7.1.4 Det är viktigt att vara fri på helgerna
- Två tredjedelar av studenterna (67%) instämmer i påståendet att det är viktigt att

vara fri från studierna på helgerna14. I denna fråga finns ingen större skillnader mellan
manliga och kvinnliga studenter.

- Det är främst de yngre studenterna mellan 20 och 24 år som har uttryckt detta. Mer
än 7 av 10 studenter i denna åldersgrupp uttrycker vikten av frihet från studier på helger.
6 av 10 studenter från 30 år och uppåt har uttryckt detsamma.

7.1.5 Jag har ofta dåligt samvete för att jag läser för lite
- Man kan även konstatera att mer än 6 av 10 studenter (63%) instämmer i påståendet

om att de ofta har dåligt samvete för att de läser för lite15.
- Det är i något högre utsträckning kvinnliga studenter (65%) jämfört med manliga

studenter (60%) som instämmer i detta påstående.
- Generellt sett kan man konstatera att ju yngre studenterna är och ju kortare tid man

studerat på högskolenivå, desto större är sannolikheten att man känner dåligt samvete
för att man läser för lite. Detta visar sig även på institutionsnivå. Det innebär i detta fall
att studenter vid institutioner som har en stor andel unga studenter, som EHV, oftare än
andra har dåligt samvete för att de läser för lite.

7.2 Konkreta förhållningssätt till studier
Mot bakgrund av dessa mer generella tankar kring och förhållningssätt till studierna
fokuserar vi nu på mer konkreta frågor kring studier och studieteknik.

7.2.1 Föreläsningarna bör täcka det som kommer på tentamen
- Koncensus råder generellt kring påståendet att föreläsningarna bör täcka det som

kommer på tentamen. Nästan 9 av 10 studenter (89%) instämmer  i detta påstående16.
- Det ska dock tilläggas att det finns skillnader beroende på studenternas ålder. 97

procent av studenter mellan 20 och 24 år instämmer, medan siffran sjunker i takt med
studenternas ökade ålder. Knappt 8 av 10 studenter (79%) som är 30 år eller äldre
instämmer i påståendet.

                                                
13 Alternativen ”Instämmer helt” och  ”instämmer delvis” är sammanslagna.
14 Alternativen ”Instämmer helt” och  ”instämmer delvis” är sammanslagna.
15 Alternativen ”Instämmer helt” och  ”instämmer delvis” är sammanslagna.
16 Alternativen ”Instämmer helt” och  ”instämmer delvis” är sammanslagna.
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7.2.2 Det behövs klarare instruktioner och tydligare regler inför läsande och
tentamen

- Drygt 5 av 10 studenter (52%) vill ha klarare instruktioner och tydligare regler inför
läsande och tentamen17.

- Det är främst studenter som studerat upp till ett år som uttrycker detta. Två
tredjedelar (66%) av ”nybörjarstudenterna” instämmer i påståendet om behovet av
klarare instruktioner och tydligare regler.

7.2.3 Det lönar sig att gå på föreläsningar
En överväldigande majoritet av Växjös studenter anser att det lönar sig att gå på
föreläsningar. Det finns överhuvudtaget inga nämnvärda skillnader mellan olika
studentgrupper.

Diagram 18: Det lönar sig att går på föreläsningar (%)
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7.2.4 Kurslitteraturen är ofta svår att förstå
- Drygt 4 av 10 studenter (41%) instämmer i påståendet om att kurslitteraturen ofta är

svår att förstå18. Det är främst den yngsta åldersgruppen mellan 20 och 24 år (46%) och
studenter som studerat upp till två år (50%) som instämmer i påståendet.

- Drygt 3 av 10 studenter (32%) som är från 30 år och äldre, och drygt var tredje
student (34%) som har studerat mer än två år på högskolenivå anser att kurslitteraturen
är svår att förstå.

7.2.5 Det händer alltför ofta att jag får panikplugga
En förhållandevis stor grupp studenter förbereder sig sent inför examinationer (se
diagram 19 nästa sida). Det kommer till uttryck genom att knappt hälften (46%)
instämmer i påståendet att de ofta panikpluggar inför examinationer19. I övrigt gäller att:

                                                
17 Alternativen ”Instämmer helt” och  ”instämmer delvis” är sammanslagna.
18 Alternativen ”Instämmer helt” och  ”instämmer delvis” är sammanslagna.
19 Alternativen ”Instämmer helt” och ”instämmer delvis” är sammanslagna.
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- Drygt hälften (52%) av de manliga studenterna och 44 procent av de kvinnliga
studenterna menar att de ofta får ”panikplugga”.

- Knappt hälften (49%) av studenter mellan 20 och 24 år uppger att de ofta får
panikplugga, medan var tredje (34%) student som är 30 år eller äldre uppger detsamma.

- Detta avspeglas på institutionsnivå, så att studenter vid institutioner med en hög
andel unga studenter i högre utsträckning än andra instämmer i påståendet. Nästan 6 av
10 studenter (59%) vid MSI, mer än hälften av studenterna vid IPS (53%) och EHV
(51%) instämmer helt eller delvis i  att de ofta får panikplugga. Det är fler än vid andra
institutioner.

 Diagram 19: Det händer alltför ofta att jag får ”panikplugga” inför examinationer (%)
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- ”Universitetsåldern” är här en viktig faktor, 57 procent av dem som studerat upp till
ett år instämmer i ovanstående påstående. Siffran sjunker i takt med hur länge man
studerat på högskolenivå. 44 procent av studenter som studerat mer än två år instämmer
helt eller delvis i påståendet.

7.3 Studietid och arbete
Vi har redovisat studenternas tankar och förhållningssätt till studierna. Vi kommer nu att
redovisa deras nedlagda studietid. I vilken utsträckning bevistar man föreläsningar och
läser kurslitteratur? Hur många timmar lägger man i genomsnitt på självstudier,
grupparbeten och föreläsningar20.

7.3.1 Studietid per vecka
Studenter som bedriver heltidsstudier ägnar i genomsnitt 30 timmar i veckan åt sina
studier (se diagram 20).
I genomsnitt ägnar sig dessa studenter 15 timmar åt självstudier och 15 timmar åt
föreläsningar/grupparbeten.
                                                
20 Vad gäller studietid så redovisas  studenter som studerar på helfart. n=817.



27

Självstudier har en variationsvidd på 9 timmar/vecka mellan institutionerna, från
genomsnittligt 9 timmar inom IPS till 18 timmar vid HUM och IVOSA (se diagram 21,
nästa sida). Variationsvidden är densamma om man ser till hur många timmar
studenterna använder för föreläsning, från 6 timmar inom SVI till 15 timmar inom IPS.
Variationsvidden är mindre sett till grupparbeten, endast 6 timmar, från 2 timmar inom
HUM till 8 timmar inom IBP.

Diagram 20: Helfartsstudenters totalt nedlagda studietid/vecka (medelvärde tim)
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- Studenter med barn lägger ner lika mycket tid på studierna som studenter som inte
har barn, cirka 28 timmar. Studenter som har barn lägger ner i genomsnitt ner 17 timmar
per vecka på självstudier, studenter utan barn 14 timmar. Studenter utan barn lägger ner
mer tid i grupparbete, 5 timmar. Studenter som har barn lägger ner 3 timmar.

- Kvinnliga studenter lägger i genomsnitt 16 timmar per vecka på självstudier medan
de manliga studenterna lägger 12 timmar.

- Ju äldre studenterna är desto fler timmar lägger man på självstudier. Studenter från
30 år lägger i genomsnitt 18 timmar i veckan på självstudier, studenter mellan 25-29 ca
16 timmar och studenter mellan 20-24 år 13,5 timmar.

- De studenter som anser att studier kräver för mycket av deras tid lägger också ner
mer tid på studierna (31 tim) jämfört med dem som inte anser att studierna kräver för
mycket, vilka lägger ner 26 timmar i genomsnitt per vecka.
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Diagram 21: Antal studietimmar (föreläsning, grupparbete, självstudier)
per vecka bland heltidsstuderande institutionsvis (medelvärde)
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- Utifrån diagram 22 kan man också konstatera att universitetsålder är en viktig faktor i
detta sammanhang. Den nedlagda tiden på såväl självstudier som föreläsningar och
grupparbete är längre bland studenter som studerat två år jämfört med dem som studerat
ett år. Därefter minskar deltagande i föreläsningar, medan självstudierna och i viss mån
grupparbeten verkar stabiliseras på tvåårsnivåer. Det är viktigt att framhålla att de skillnader
som i denna rapport förekommer utifrån universitetsålder inte betyder en förändring på individnivå.

Diagram 22: Antal studietimmar per vecka utifrån universitetsålder (medelvärde)
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7.3.2 Antal självstudiedagar per vecka
Nästan 4 av 10 studenter läser kurslitteratur minst 5 till 6 dagar per vecka (se diagram
23). De flesta studenter läser 3 till 4 dagar i veckan, medan 27 procent läser mindre än 3
dagar i veckan.

- 35 procent av studenterna mellan 20 och 29 år läser minst 5 dagar i veckan, medan
hälften av studenter från 30 år gör detsamma.

- I övrigt kan man konstatera att studenter som har barn i hushållet läser oftare än
studenter utan barn, och att kvinnor totalt sett läser oftare än män. 1 av 10 manliga
studenter läser sällan kurslitteratur.

Diagram 23: Läsning av kurslitteratur/vecka (%)
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7.3.3 Närvaro på föreläsningar och läsning av kurslitteratur
Vi har tidigare visat hur många timmar studenterna lägger på föreläsningar per vecka. Vi
kommer nu att redovisa i vilken utsträckning studenterna är närvarande på
föreläsningar/lektioner som hör till deras kurser. Dessutom redovisar vi i vilken
utsträckning man läser den litteratur som hör till kurserna.

Studenter som bedriver heltidsstudier är i genomsnitt närvarande vid 93 procent av de
föreläsningar som hör till deras kurser (se diagram 24). Variationsvidden är 7
procentenheter, från genomsnittligt 88 procent inom MSI till 95 procent inom IPED.

Heltidsstudenterna läser i genomsnitt 76 procent av kurslitteraturen. Variationsvidden
är här högre, 17 procent, från 68 procent inom IBP till 85 procent inom HUM. Det är
värt att notera att det inom vissa institutioner finns relativt stora skillnader mellan å ena
sidan medelvärdet för närvaro vid föreläsningar och å andra sidan medelvärdet för
läsning av kurslitteratur.

Vidare finns det inte några skillnader utifrån universitetsålder vad gäller studenters
närvaro och läsning av kurslitteratur (se diagram 24). De kvinnliga studenterna läser i
något större utsträckning kurslitteraturen (i genomsnitt 79%) i jämförelse med de
manliga studenterna (i genomsnitt 72%). Studenter från 30 år och uppåt läser i
genomsnitt 85 procent av kurslitteraturen, studenter under 30 år 74 procent.
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Diagram 24:  Skattad närvaro på föreläsningar, läsning av kurslitteratur
bland heltidsstuderande vid institutioner (medelvärde av %)
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7.3.4 Omfattning av föreläsningar
Man kan även konstatera att studenter inom vissa institutioner i relativt stor utsträckning
anser att omfattningen av föreläsningar är för liten. 34 procent av studenter inom SVI, 31
procent av HUM-studenterna, 27 procent av EHV-studenterna och 25 procent av
studenter inom IPED anser detta. Bortsett från IPED-studenterna är det just dessa
studenter som uppgivit lågt antal föreläsningstimmar per vecka.

7.3.5 Arbete under studietiden
4 av 10 studenter över 30 år, en tredjedel av studenterna mellan 25 och 29 år och en
fjärdedel av studenterna mellan 20-24 år har uppgivit att de arbetar vid sidan av
studierna. En relativt stor andel studenter som har barn i hushållet (39%) och studenter
som lever i en parrelation (36%) arbetar samtidigt som de studerar. Totalt är det nästan
en tredjedel (31%) av de svarande som uppgivit att de arbetar vid sidan av studierna.

En fjärdedel av de studenter som studerar på helfart arbetar i genomsnitt 10 timmar
per vecka under studietiden. En fjärdedel av studenter mellan 20 och 24 år arbetar i
genomsnitt 9 timmar i veckan, 3 av 10 studenter mellan 25 och 29 år arbetar i
genomsnitt 10 timmar i veckan, och en fjärdedel av studenter från 30 år arbetar i
genomsnitt 15 timmar i veckan.

7.4 Examinationer
De vanligaste examinationsformerna är totalt sett salstentamen, hemtentamen och
projektarbete/case (se diagram 25).
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Salstentamen är den vanligaste examinationsformen vid sex av åtta institutioner.
Studenter vid IPED och IVOSA har uppgivit att hemtentamen är den vanligaste
examinationsformen.

Diagram 25: Vanligaste examinationsformen(%)
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Studenter vid fem av åtta institutioner (IVOSA, IPED, HUM, SVI, IBP) anser att
hemtentamen bäst främjar deras inlärning (se diagram 26). Studenter vid MSI, IPS och
EHV anser att projektarbete/case bäst främjar deras inlärning21.

Diagram 26: Examinationsform som studenten
anser bäst främjar inlärning? (%)
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21 Studenterna har valt mellan 12 olika examinationsformer, vad gäller såväl vanligaste examinationsform, som
examinationsform som bäst främjar inlärning.
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Inte vid någon institution anser man att den vanligaste examinationsformen är den som
bäst främjar deras inlärning. Det ska dock tilläggas att salstentamen trots allt anses vara
en viktig examinationsform för inlärning bland studenter vid ett flertal institutioner. De
examinationsformer som en mycket liten andel studenter anser främjar deras inlärning är
gruppexaminationer, muntliga examinationer och uppsats. Detta oavsett hur länge man
studerat på högskolenivå.
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8. Mål för studierna

8.1 Examen
Vad vill då studenterna uppnå med sina studier? Det är först viktigt att konstatera att
nästan 9 av 10 studenter har ett bestämt mål med sina studier (se diagram 28, nästa sida)
och för  nästan var sjätte student är målet att ta en programexamen.

Diagram 27: Programexamen främsta mål med studier (%)
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Programexamen gäller främst bland studenter vid institutioner där programstudenter är i
majoritet, vilket innebär att studenter vid  SVI och HUM i mindre utsträckning anger
detta som mål. I övrigt gäller följande:

- Studenter inom SVI har i högre utsträckning än studenter vid andra institutioner
som mål att ta filosofie kandidatexamen. En fjärdedel av SVI-studenterna har detta som
mål.

- 3 av 10 studenter inom SVI och HUM har som mål att ta filosofie magisterexamen,
vilket är en högre andel än bland studenter vid övriga institutioner. Undantaget är
studenter på IBP där 4 av 10 har uppgivit detsamma.

- Målet med studierna klarnar med ”universitetsålder”. Studenter som har studerat
mer än 2 år har klarare mål med studierna än de som studerat 2 år eller kortare tid.

- Bland studenter som studerar på fristående kurser har 2 av 10 studenter som mål att
ta en kandidatexamen, 3 av 10 har som mål att ta magisterexamen. Dessa siffror är högre
än bland programstudenter.
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Diagram 28: Mål med studierna? (%)
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Vilka studenter är det då som inte har något mål med sina studier? Grovt sett kan man
konstatera att det främst är nybörjarstudenter, studenter som studerar på fristående
kurser och som en konsekvens av detta studenter vid institutioner med en hög andel av
just ”kursare”.

Diagram 29: Mål med studier utifrån ”universitetsålder” (%)
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Mer än en fjärdedel av studenterna som börjar studera har inget mål med sina studier.
Andelen sjunker påtagligt bland dem som studerat mer än 2 år. Mer än en femtedel
(22%) av kursstudenterna har inte något mål med studierna. På institutionsnivå visar det
sig att var fjärde student på HUM, och 17 procent av studenterna på SVI inte har något
mål med studierna.



35

8.2 Arbete och yrke som mål
Hur vanligt är det att studenternas främsta syfte med studierna är att få ett välbetalt
arbete? Knappt hälften instämmer i detta påstående medan drygt en tredjedel tar
avstånd.

Diagram 30: Främsta syfte välbetalt arbete (%)
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Det finns ingen större skillnad mellan programstudenter och studenter som studerar på
fria kurser, medan det främst är nybörjarstudenter som helt instämmer i detta påstående.

Diagram 31: Välbetalt arbete främsta syftet
med studierna utifrån ”universitetsålder” (%)
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Bland dem som studerat på universitetsnivå i mer än 2 år är det 44 procent som uppger
att det främsta skälet är att få ett välbetalt arbete.

Diagram 32: Välbetalt arbete främsta syftet
med studierna utifrån institution (%)
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Det är främst studenter vid EHV, IPS och MSI som har som mål att få ett välbetalt
arbete. Studenter vid IPED, HUM och SVI är de som i lägst utsträckning har detta som
mål.

8.2.1 Utbildning specialiserad mot ett visst yrke
En majoritet av studenterna anser att den utbildning de går ska vara specialiserad mot ett
visst yrke.

Diagram 33: Det är viktigt att min utbildning
är specialiserad mot ett visst yrke
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Knappt en fjärdedel tar avstånd från ovan påstående. Dessa förhållanden gäller i stort
lika oavsett studentgrupp. Det är dock så att äldre studenter, programstudenter och
helfartsstudenter i något högre utsträckning än yngre studenter, kursstudenter och
halvfartsstudenter anser att det är viktigt att utbildningen är specialiserad mot ett
specifikt yrke. Större skillnader återfinns dock mellan studenter på olika institutioner.

Diagram 34: Det är viktigt att utbildning
är specialiserad mot ett visst yrke utifrån institutioner (%)
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Det är stora skillnader mellan studenter vid olika institutioner. Det är främst studenter
vid IPED, IVOSA och IBP som anser att specialiseringen mot yrke är viktigt. Totalt sett
instämmer en större andel programstudenter än ovan redovisat genomsnitt, och i mindre
utsträckning kursstudenter. Detta gäller dock inte bland studenter vid EHV och SVI, där
procenttalen är ungefär samma för studenter oavsett som de studerar på program eller
kurs.

8.3 Social kompetens lika viktig som studieresultaten
I relation till arbetslivets betydelse kan det vara intressant att påtala att drygt 8 av 10
studenter (82%) anser att social kompetens är minst lika viktigt som de resultat man
presterar genom studierna. Det gäller oavsett kön, ålder, studielängd, institution etc.
Studenter mellan 20-24 år (86%), studenter som studerat upp till ett år (85%) och
kvinnliga studenter (85%) är dock de som i högst utsträckning ser den sociala
kompetensen som betydelsefull.

8.4 Arbete som motsvarar utbildningen?
En intressant fråga är då om studenterna tror att de kommer att få ett arbete som
motsvarar deras utbildning. Mer än hälften (56%) tvivlar inte på detta, medan var fjärde
student (27%) tvivlar på att de kommer att få ett arbete som motsvarar deras utbildning.
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Mest säkra på att få ett arbete som motsvarar utbildningen är studenter vid IVOSA
(79%), IPED (72%) och studenter vid IPS (64%). Studenter vid IBP (47%) och SVI
(40%)  är de som förefaller mest osäkra på möjligheten att få ett arbete som motsvarar
utbildningen.

8.5 Var vill studenterna arbeta?
Var vill studenten helst arbeta efter utbildningen? Det är de tre storstäderna Stockholm,
Göteborg och Malmö som lockar flest studenter, medan 13 procent helst skulle vilja
arbeta i Växjö kommun. En fjärdedel av studenterna väljer övriga Kronobergs län eller
angränsande län (se diagram 35). 14 procent funderar på att arbeta utomlands. 6 av 10
studenter som är 30 år och äldre har som mål att arbeta i Växjö, Kronoberg eller
angränsande län, medan 3 av 10 mellan 20 och 24 år önskar detsamma.

3 av 10 studenter  som kommer från Växjö kan också tänka sig att arbeta här efter
studierna. Men det är främst äldre studenter som uppger detta. 50 procent av de
studenter som kommer från Växjö och är från 30 år och uppåt kan tänka sig arbeta här
efter avslutade studier. Endast 22 procent bland de studenter som kommer från Växjö
och är mellan 20 och 24 år kan tänka sig detsamma. Av dessa studenter uppger istället
drygt 6 av 10 att man vill söka sig utanför Kronoberg efter avslutade studier.

Diagram 35: Region/ort där studenten helst vill arbeta? (%)
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På samma sätt vill en majoritet av de studenter som kommer från övriga Kronoberg
arbeta i Växjö eller i övriga Kronoberg med omnejd. 35 procent kan tänka sig att söka
sig utanför detta område. Däremot vill studenter som kommer från orter utanför
Kronoberg i mycket liten utsträckning stanna kvar i Växjö. Endast 9 procent kan tänka
sig att stanna kvar i Växjö och arbeta, medan 2 av 10 kan tänka sig att arbeta i



39

Kronoberg med omnejd. En majoritet i denna grupp ämnar söka sig utanför detta
område22.

Man kan utifrån nedan diagram konstatera att antal studieår i Växjö påverkar synen på
var man vill arbeta. Att arbeta i de tre storstadsområdena, i Växjö och i Kronoberg med
angränsande län är något populärare bland de som studerat en längre tid. På
motsvarande sätt sjunker viljan att arbeta i övriga landet och att arbeta utomlands.

Diagram 36: Region/ort där studenten helst
vill arbeta utifrån studieår i Växjö (%)
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Studenter mellan 20 och 24 år vill i mycket liten utsträckning vara kvar i Växjö efter
studierna, oavsett hur länge de studerat här. 7 procent av de som studerat upp till ett år
kan tänka sig arbeta här efter studierna, vilket gäller för 12 procent bland de som
studerat mer än 2 år i Växjö. Bland studenter mellan 25 och 29 år är skillnaden 5
procent, från 12 procent till 17 procent, mellan de som studerat upp till ett år och de
som studerat mer än 2 år i Växjö. Ju äldre studenter desto större är följaktligen viljan att
arbeta i närområdet och desto mindre är benägenheten att arbeta utomlands eller i
storstäder. Det är främst studenter över 30 år som kan tänka sig vara kvar i regionen och
arbeta.

Det är i högst utsträckning IPED-studenter (22%) och IVOSA-studenter (18%) som
kan tänka sig att arbeta i Växjö efter avslutade studier. Det är i minst utsträckning
studenter vid IBP (3%), studenter vid SVI (8%) och EHV (11%) som kan tänka sig
detsamma. 4 av 10 studenter på de två senare institutionerna funderar på att arbeta i
Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket är de högsta siffrorna i materialet.

                                                
22 36% vill arbeta i Stockholm, Göteborg eller Malmö. 20 procent vill arbeta i övriga landet. 14% vill arbeta
utomlands.
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8.6 Arbete i privat eller offentlig sektor?
Vill man då arbeta i offentlig eller privat sektor när man är färdig med studierna? En
majoritet av studenterna vill arbeta i den privata sektorn och en knapp fjärdedel i den
offentliga sektorn. En relativ stor grupp vet inte inom vilken sektor de vill arbeta. I
övrigt gäller:

- Det är i högst utsträckning kvinnorna som är osäkra (31%) och som vill arbeta i den
offentliga sektorn (25%). 6 av 10 män vill däremot arbeta i den privata sektorn.

Diagram 37: Sektor som studenter vill arbeta inom (%)
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- Studenter som är 30 år och äldre vill i högre utsträckning arbeta i den offentliga
sektorn (32%). Hälften av studenterna i de andra två åldersgrupperna vill arbeta inom
den privata sektorn.

- Man kan konstatera att 5 av 10 studenter vill arbeta inom den privata sektorn,
oavsett hur lång tid man studerat. Däremot ökar viljan (från 20% till 25%) att arbeta
inom den offentliga sektorn. Osäkerheten minskar bland dem som studerat i mer än 2 år.

- Sett utifrån social bakgrund är studenter med högre medelklassbakgrund (62%) och
med företagar- eller lantbrukarbakgrund (55%) de grupper som i högst utsträckning vill
arbeta inom den privata sfären. Studenter i dessa grupper är dessutom de som är mest
säkra på vilken sektor de vill arbeta i. 4 av 10 studenter med arbetarklassbakgrund vill
arbeta i den privata sektorn, medan 3 av 10 studenter i denna grupp vill arbeta i den
offentliga sektorn. Arbetarklasstudenterna är de mest osäkra studenterna i denna fråga
(30%).

- Det är främst studenter vid EHV (82%), IPS (86%) och MSI (68%) som vill arbeta i
den privata sektorn. Det är främst studenter vid IVOSA (49%), IPED (40%) och HUM
(38%) som vill arbeta i den offentliga sektorn. Störst andel osäkra studenter i denna fråga
återfinns vid IBP (36%), IPED (34%), HUM (33%) och IVOSA (33%).
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8.7 Forskarutbildning
En fråga som även den är relaterad till studenternas professionella framtid är om de kan
tänka sig att fortsätta sin bana inom akademin, dvs om de kan tänka sig att söka till
forskarutbildning.

Diagram 38: Positiv till att söka forskarutbildning (%)
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Nästan var fjärde student kan tänka sig att söka forskarutbildning, medan knappt 4 av 10
studenter inte kan tänka sig att söka eller är osäkra. Vidare är det så att:

- Forskarutbildning appellerar i första hand till studenter som är 30 år och äldre (29%)
och studenter som studerat mer än två år på högskolenivå (28%).

Diagram 39: Andel positiva till att söka
forskarutbildning utifrån institutioner (%)
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- Studenter vid IBP, HUM och IPS är de som i högst utsträckning kan tänka sig att
söka till forskarutbildning. Studenter vid MSI, IVOSA och EHV är de som i minst
utsträckning kan tänka sig en sådan framtid.
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9.  Studenterna om utbildningen
Fokus kommer nu att riktas mot studenternas tankar om och attityder till utbildningen,
dvs studenters syn på lärare, undervisning, examinationsformer, kurslitteratur och
studentinflytande. Studenters tankar kring utbildningens förhållande till näringslivet
kommer därefter att redovisas.

9.1 Värdering av vikt och tillfredsställelse
De frågor som redovisas i 9.1.1 och  9.1.2 är frågor som har ställts av Studentkåren vid
Växjö universitet23. Frågorna utgår från vad studenterna anser vara viktiga frågor att få
svar på. Idén kommer ursprungligen från University of Central England där syftet var att
involvera studenterna som part i universitetets kvalitetsutvecklingsarbete. I Sverige har
liknande undersökningar genomförts vid Lunds Universitet.

Frågorna i studenternas del av enkäten Student 2001 är utformade så att studenterna
dels får bedöma hur viktig respektive fråga är, och dels hur tillfredsställda de är med de
faktiska förhållanden som frågorna berör. För dem som inte har erfarenhet av de ställda
frågorna har det funnits möjlighet att ange att man saknar erfarenhet av frågan.

9.1.1 Vikt
Frågans vikt har studenten fått bedöma i en tregradig skala, från mycket viktig (1) till
mindre viktig (3). Det ska tilläggas att studenterna anser att de flesta frågorna är viktiga
eller mycket viktiga.

Tabell 40: Förhållanden som studenterna ansett vara mest viktiga:

Mest viktiga (medelvärde24)

Lärarnas kunnighet i sitt ämne 1,08

Lärarnas förmåga att förmedla kunskap på ett logiskt och förståbart sätt 1,09

Lärarnas intresse för att undervisa 1,12

Lärarnas entusiasm för sitt ämne 1,16

Lärarnas förmåga att kommunicera med studenterna 1,17
_____________________________________________________________________________

Det högst rankade gäller i stort för samtliga institutioner25. Samtliga av de viktigaste
aspekterna behandlar lärarrollen på olika sätt.

                                                
23 Frågorna sk1, sk3, sk6a, sk7 och sk13 i enkäten. Frågorna i avsnitt 9.1.1 – 9.1.2 är hämtade ur frågeavsnitt i
enkäten som behandlar lärare, undervisning, examination, studentinflytande och kurslitteratur.
24 Ju närmare medelvärdet ligger siffran 1, ju större vikt lägger studenterna vid aspekten. Ju närmare
medelvärdet ligger siffran 3, desto mindre vikt anses frågan ha för informanterna.
25 Redovisning av respektive institutioners resultat  har av utrymmesskäl inte tagits med i rapporten. Kontakta
gärna någon av författarna för information om institutionsresultaten.
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Tabell 41: Förhållanden som studenterna ansett vara minst viktiga:

Minst viktiga (medelvärde)
Kurslitteraturens tillgänglighet när du behöver köpa den 2,96

Dominans av ett kön på din utbildning 2,90

Tillgänglighet av material som delats ut i samband med undervisningen om
du har missat ett undervisningstillfälle 2,53

Kurslitteraturens och annat materials relevans i förhållande till kursinnehållet 2,50

Kurslitteraturens aktualitet 2,36
__________________________________________________________________________________

Frågor som rör kurslitteraturen och frågor om dominans av ett kön på utbildningen
anses generellt vara de minst viktiga frågorna. Det gäller såväl bland manliga som
kvinnliga studenter.

9.1.2 Tillfredsställelse
Studenterna har fått redovisa hur pass nöjd man känner sig i en femgradig skala, från
mycket nöjd till mycket missnöjd. De studenter som inte anser sig ha underlag för en
sådan bedömning har haft möjlighet att uppge detta.

Tabell 42: Förhållanden som en stor andel av studenterna är nöjda26 med:

Andel nöjda (%)

 Lärarnas kunnighet i sitt ämne 76

Lärarnas entusiasm för sitt ämne 68

Att examinationsinnehållet överensstämmer med undervisningsinnehållet 60

Kurslitteraturens aktualitet 59

Tillfällen att träna skriftlig framställning 55

Kurslitteraturens och annat materials relevans i förhållande till kursinnehållet 53

Tillgänglighet av material som delats ut i samband med undervisningen om
Du har missat ett undervisningstillfälle 52

Lärarnas förberedelse inför undervisningen 51

De förhållanden som redovisas ovan är sådana informanterna totalt är nöjda med.

                                                
26 Gäller alternativen mycket nöjd och nöjd. Endast informanter som har erfarenhet av frågeställningarna är
medtagna
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Tabell 43: Förhållanden som en stor andel av studenterna är missnöjda27 med:

        Andel missnöjda (%)

Lärarnas intresse för kursutvärderande diskussioner 53

Att du kan påverka val av examinationsform för en kurs 50

Kursutvärderingarnas påverkan av kursernas utformning 48

Att det ges tid till diskussion med examinatorn efter återlämnat resultat 47

Att du får tentamensresultatet 10 arbetsdagar efter examinationstillfället 46

Att du får konstruktiv respons på dina studieprestationer 43

Möjligheten att faktiskt påverka din utbildning 40

Tillgänglig tid att utvärdera kurserna inom den schemalagda tiden 39
_________________________________________________________________________________

De aspekter som redovisas ovan är sådana studenterna totalt sett är missnöjda med.
Studenterna är nöjda med lärarnas kunnighet, entusiasm, förberedelse och deras

öppenhet för att skapa diskussioner under undervisningstid. Studenterna är även nöjda
med information om kursernas mål och de krav som ställs på studenterna. Vad gäller
lärarnas kunnighet och entusiasm för sitt ämne så kan man konstatera att det endast är
dessa två aspekter studenterna samtidigt anser viktiga. De aspekter av kurslitteraturen
som studenterna är nöjda med är samtidigt aspekter de anser vara mindre viktiga.
Missnöjet riktas däremot främst mot hur studier och examinationer följs upp och mot
bristande studentinflytande vad gäller studier. Det är tydligt att studenterna vill föra en
dialog kring sina studier och de resultat de presterar under utbildningen, men att de
samtidigt anser att dessa aspekter i utbildningen är eftersatta.

9.2 Tankar kring utbildningens kvalitet
Som avslutning redovisar vi några av studenternas övriga tankar kring sin utbildning.
Hur står sig den i konkurrens med andra lärosäten? Hur ser man på näringslivets och
arbetslivets inflytande på utbildningen?

9.2.1 Tillfredsställelse och kvalitet
En stor majoritet av studenterna är nöjda med sin utbildning. Det gäller oavsett vilken
institution man studerar vid, eller hur länge man studerat (se diagram 44 nästa sida).

                                                
27 Gäller alternativen mycket missnöjd och missnöjd. Endast informanter som har erfarenhet av
frågeställningarna är medtagna
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Diagram 44: Nöjd med den utbildning studenten studerar på nu (%)
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9.2.2 Utbildning i konkurrens
En majoritet av studenterna anser att den utbildning de bedriver står sig bra i förhållande
till liknande utbildningar vid andra lärosäten

Diagram 45: Studentens åsikt om hur utbildningen står sig i konkurrens
med liknande utbildningar vid andra universitet och högskolor (%)
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Det är dock viktigt att peka på att endast 1 av 5 studenter anser att utbildningen står sig
mycket bra i konkurrens med liknande utbildningar vid andra universitet och högskolor.
De mest nöjda studenterna återfinns inom EHV, IPED och IVOSA och de minst nöjda
inom IPS, IBP28 och MSI.

                                                
28 Det är åter viktigt att peka på att IPS (45) och IBP (33) är representerade av ett litet antal studenter.
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Diagram 46: Studenter som anser att utbildningen står sig bra29 i jämförelse
till liknande utbildningar vid andra universitet och högskolor? Utifrån institutioner  (%)
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9.3 Utbildningen och arbetslivet
Hur ser studenterna på omvärldskontakterna med näringsliv och arbetsliv under
utbildningen?

9.3.1 Nära kontakt med arbetsliv/näringsliv
En majoritet av studenterna anser att kontakter med näringslivet/arbetslivet är viktiga.
Studenter vid HUM är inte riktigt lika positiva som studenter vid andra institutioner.

Diagram 47: Viktigt med nära kontakter med arbetsliv/näringsliv
under utbildningen utifrån institutioner (%)
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29 Alternativen bra och mycket bra är sammanslagna
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9.3.2 Tillräcklig kontakt med näringsliv/arbetsliv
En majoritet av dem som anser att kontakter med arbetsliv/näringsliv är viktigt, anser
dessutom att man inte fått tillräcklig kontakt, vilket diagram 48 visar. Studenter vid
IPED och IVOSA anser i större utsträckning än studenter vid andra institutioner att
man fått tillräcklig kontakt.

Diagram 48: Anser studenterna att de fått tillräcklig kontakt med
näringsliv/arbetsliv under utbildningen, utifrån institutioner (%).
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9.3.3 Näringslivets inflytande
Det är inte bara så att en majoritet anser att kontakt med näringsliv/arbetsliv är viktigt,
man kan även, utifrån nedan tabell, konstatera att en majoritet av studenterna anser att
näringslivet ska ha större inflytande över innehållet i utbildningen.

Diagram 49: Attityder till påståendet om att näringslivet ska ha
större inflytande över innehållet i utbildningen utifrån institutioner (%)
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Mer än 5 av 10 studenter (53%) instämmer i detta påstående. Det finns dock skillnader
mellan studenter beroende på vilken institution de studerar vid. Å ena sidan finns de
som är mycket positiva till att näringslivet ska ha mer inflytande på utbildning. Det är
studenter vid de tre MNT-institutionerna (IBP, MSI, IPS) och ekonomihögskolans
studenter som är mycket positiva. De mer avvaktande studenterna finner vi bland
studenter inom HUM, IPED, SVI och IVOSA. Studenter vid SVI och HUM är de som i
högst utsträckning tar avstånd från den tanken. Det är dock så att det generellt sett är
relativt få som uttryckligen är negativa till att näringslivet ska ha större inflytande på
utbildningarna vid Växjö universitet.
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Studenternas sociala verklighet
Med det tredje temat koncentrerar vi oss på studenternas fritid, dvs på olika
aktiviteter som inte explicit är studiebundna. Studenter har ett varierat liv där
studierna inte alltid står i fokus. Fritiden ger en mer sammansatt bild av de olika
studentkulturer som skapas bland studenterna.

Vi diskuterar studenternas förhållningssätt till Växjö stad. Vad betyder Växjö för
studenterna under studietiden? Vilket Växjö känner studenter till?

Hur studenter trivs med rollen som studenter och hur de mår är viktiga aspekter av
den psykosociala miljön vid universitetet. För många studenter innebär studietiden en
omvälvande och positiv tid i livet. För andra är tiden som student förknippad med
ensamhet och psykisk eller fysisk ohälsa. Vi uppmärksammar här några av de
problem som finns i vissa studentgrupper vid Växjö universitet.
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10. Trivseln, hälsan och alkoholen
Hur trivs studenterna på Växjö universitet, och hur trivs de med livet som studenter? I
följande kapitel redovisar vi den allmänna trivseln men även studenternas hälsa. Kapitlet
avslutas med en belysning av studenternas alkoholvanor.

10.1 Studenternas trivsel

10.1.1 Roligt att studera på universitet
Generellt sett tycker studenterna att det är roligt att studera på universitet och att de
utvecklas som människor. Mer än hälften av studenterna instämmer helt i påståendet om
att det är roligt att studera på universitet, knappt 4 av 10 instämmer delvis och endast 9
procent instämmer ej. Över 90 procent uppger alltså att de tycker att högskolestudier är
roligt. Det förekommer inga större skillnader i olika svarandegrupper. Men ser man
endast till svarsalternativet ”instämmer helt” kan man konstatera att:

Diagram 50: Det är roligt att studera på universitet (%)
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- Studenter som är 30 år och äldre skiljer sig från de andra två åldersgrupperna genom
att nästan två tredjedelar (65%) tycker att det är roligt att studera på högskola.

- Nästan 6 av 10 kvinnliga studenter (58%) tycker det är roligt att studera på högskola,
medan 4 av 10 bland de manliga studenterna tycker detsamma.

10.1.2 Utvecklas som människa vid universitetet
Varannan student instämmer också helt i påståendet ”jag känner att jag utvecklas som
människa vid universitetet”. 37 procent instämmer delvis, medan 13 procent ställer sig
tveksamma eller tar avstånd från påståendet. Skillnaderna är små mellan olika
svarandegrupper. Det kan dock konstateras att mer än hälften av de kvinnliga
studenterna (53%) instämmer helt i påståendet, medan drygt 4 av 10 manliga studenter
(42%) gör detsamma.
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De kvinnliga studenterna verkar i något större utsträckning trivas som studenter än de
manliga studenterna om man ser till mer generella frågeställningar. Bilden blir dock inte
lika entydig om man tar hänsyn till mer konkreta frågor som rör studenters trivsel och
hälsa.

10.2 Studenters trivsel och hälsa
Studerar man hälsoaspekter i förhållande till studier så visar det sig att en av de grupper
som i högst utsträckning tycker det är roligt att studera på högskola och utvecklas som
människor, dvs de kvinnliga studenterna, även är de studenter som verkar må sämst.

10.2.1 Trött och kraftlös
Nästan 5 av 10 studenter känner sig inte trötta eller kraftlösa. 6 procent av studenterna
instämmer däremot helt i påståendet. Det är dock så att nästan var tredje student (32%) i
någon mån uppger att de känner sig trötta och kraftlösa.

Diagram 51: Känner mig trött och kraftlös (%)

Tar helt avstånd
Tar delvis avstånd

Varken eller
Instämmer delvis

Instämmer helt

Pe
rc

en
t

30

20

10

0

26

22

20

26

6

- 37 procent av de kvinnliga studenterna instämmer helt eller delvis i påståendet om
trötthet och kraftlöshet, 24 procent av de manliga studenterna gör detsamma.

- 34 procent av studenterna mellan 20 och 24 år instämmer i påståendet om trötthet
och kraftlöshet, medan 28 procent bland studenter från 30 år och uppåt gör detsamma.

10.2.2 Sjukdom på grund av studierna
Var tionde student instämmer helt eller delvis i påståendet att de har drabbats av
sjukdom på grund av studierna. 13 procent av de kvinnliga studenterna och 7 procent av
de manliga studenterna uppger att de drabbats av sjukdom på grund av studier.
Förhållandet gäller främst unga kvinnor och i viss mån unga män.
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10.2.3 Ensamhet
15 procent instämmer helt eller delvis i påståendet ”jag känner mig ensam”. Kvinnliga
studenter är generellt den grupp studenter som känner sig ensamma. Speciellt utmärker
det de kvinnliga studenternaa mellan 25 och 29 år, där 2 av 10 studenter känner sig
ensamma,

Kvinnliga studenter är den grupp som i högst utsträckning tycker det är roligt att
studera på universitet och känner att de utvecklas som människor. Men det är också de
yngre kvinnorna som uppger att de inte mår bra. Överhuvudtaget känner sig en grupp
unga studenter, vilket också inkluderar manliga studenter, kraftlöshet, trötthet och
ensamhet.

10.3 Alkoholvanor

10.3.1 Förändring av alkoholvanor
En majoritet av studenterna har inte förändrat sina alkoholvanor sedan de påbörjat sina
högskolestudier. 3 studenter av 10 uppger dock att de dricker mer.

Diagram 52: Förändring av alkoholvanor (%)
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Vem är det då som dricker mer sedan studiestarten? Viktiga faktorer är:

Ålder och kön
- 45 procent av studenter mellan 20 och 24 år uppger att de dricker mer alkohol efter

det att de påbörjade studierna. 25 procent av studenter mellan 25-29 år, och 3 procent
bland studenter som är 30 år och äldre uppger att de dricker mer alkohol efter det att de
börjat studera på högskolenivå.

- En stor andel manliga och kvinnliga studenter mellan 20 och 24 år uppger att de
dricker mer alkohol alltsedan studiestarten (män 48%, kvinnor 43%). 35 procent av de
manliga studenterna mellan 25-29 år uppger att de dricker mer, och 2 av 10 kvinnliga
studenter i samma åldersgrupp uppger detsamma.
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Boende
- En annan viktig faktor är boendet under studietiden. Mer än hälften av studenterna

(52%) som bor på campusområdet dricker mer än innan de började studera, vilket 19
procent av studenterna boende utanför campus uppgivit30. Exempelvis kan man
konstatera att 6 av 10 studenter som är mellan 20 och 24 år och som bor på campus
dricker mer alltsedan studiestarten. Drygt 3 av 10 (34%) i samma åldersgrupp boende
utanför campus uppger ökad alkoholkonsumtion.

Diagram 53: Dricker mer alkohol sedan studiestart utifrån boende (%)

Ort utanför kronober
Annan ort i Kronober

Annan ort i Växjö
Annan stadsdel i Väx

Växjö centrum
Campusområdet

dr
ic

ke
r m

er

60

50

40

30

20

10

0
5

3

11

2930

52

10.3.2 Hur ofta?
Var tredje student dricker alkohol varje vecka, 4 av 10 studenter dricker någon gång i
månaden och var fjärde student dricker sällan eller aldrig alkohol (se diagram 54, nästa
sida). Tre grupper av studenterna dricker ofta; unga studenter, manliga studenter,
studenter boende på campus:

- Hälften av de manliga studenterna mellan 20 och 24 år dricker alkohol varje vecka,
medan 36 procent av de kvinnliga studenterna uppgivit detsamma. Det sjunker sedan i
takt med ökad ålder bland såväl manliga som kvinnliga studenter.

-Studenter som bor på campusområdet är överrepresenterade vad gäller
alkoholkonsumtion varje vecka. Hälften av studenterna som bor på campusområdet
dricker alkohol varje vecka, vilket drygt en fjärdedel (27%) av studenter boende utanför
campus gör. Man kan konstatera att 55 procent av studenter mellan 20 och 24 år som
bor på campus dricker minst någon gång i veckan, medan 30 procent i samma
åldersgrupp som bor utanför campus dricker alkohol minst någon gång i veckan.

- Nybörjarstudenter dricker oftare än studenter som studerat under längre tid. 39
procent av nybörjarstudenterna och 32 procent av studenter som studerat mer än två år
dricker alkohol minst en gång i veckan. 35 procent av nybörjarstudenterna, och 45
procent av studenter som studerat mer än två år, dricker alkohol någon gång i månaden.

                                                
30 Det är viktigt att tillägga att 75 procent av de kvinnliga studenterna mellan 20-24 år, och 61 procent av de
manliga studenterna mellan 20-24 år bor på campus. Endast 2 procent är 30 år eller äldre.
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Diagram 54: Hur ofta dricker studenter alkohol? (%)
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Speciellt tydlig är skillnaden bland de manliga studenterna. 52 procent av de manliga
nybörjarstudenterna, och 38 procent av manliga studenter som studerat mer än två år
dricker varje vecka. 25 procent av de manliga nybörjastudenterna dricker någon gång i
månaden, vilket 44 procent av manliga studenter som studerat mer än 2 år uppger att de
gör.

Sammantaget kan man konstatera att den studentgrupp som förändrat sina
alkoholvanor mest sedan studiestarten är den grupp som också dricker mest frekvent.

10.3.3 Hur mycket?
Drygt 8 av 10 studenter dricker upp till sex glas alkohol vid ett typiskt tillfälle.31 Knappt 2
av 10 studenter dricker 7 glas alkohol eller mer (Se diagram 55 nästa sida.)

Kön
- En majoritet av de kvinnliga studenterna dricker mellan 0-4 glas alkohol vid varje

tillfälle (63%). Endast 6 procent av de kvinnliga studenterna dricker 7-9 glas alkohol vid
ett typiskt tillfälle, och 0,5 procent dricker 10 glas eller mer. Hälften (48%) av de manliga
studenterna dricker mellan 3-6 glas alkohol vid varje tillfälle. Knappt 3 av 10 dricker
mellan 7-9 glas alkohol och 14 procent dricker 10 glas eller mer vid ett typiskt tillfälle.

Kön och ålder
- Av de manliga studenter mellan 20 och 24 år dricker 36 procent mellan 7-9 glas

alkohol vid ett typiskt tillfälle, 14 procent dricker minst 10 glas alkohol. Kvinnliga
studenter i samma åldersgrupp dricker vanligen 3-6 glas vid varje tillfälle (76%). 7
procent  dricker mellan 7-9 glas alkohol, och 1 procent dricker minst 10 glas.
Alkoholkonsumtionen är lägre bland de äldre studentgrupperna.

                                                
31 Med ett ”glas” menas t ex: 1 flaska folköl, 1 liten starköl, 1 glas rött el vitt vin, 1 litet glas starkvin, 1 litet
glas sprit t ex 4 cl snaps.
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Diagram 55: Antal glas vid ett typiskt tillfälle (%)
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Kön och boende
- Manliga studenter boende på campus är en studentgrupp som dricker mycket alkohol

vid fest. Mer än en tredjedel dricker mellan 7-9 glas, medan nästan 2 av 10 (19%) dricker
minst 10 glas alkohol. En majoritet av de kvinnliga studenterna boende på campus har
en lägre alkoholkonsumtion. 8 av 10 dricker mellan 3-6 glas. 8 procent dricker mellan 7-9
glas, medan 1 procent dricker minst 10 glas. Trots detta dricker man i dessa
studentgrupper, oavsett ålder, mer vid varje tillfälle vid en jämförelse med studenter
boende utanför campus.

- Alkoholkonsumtionen är lägre bland studenter som studerat mer än 2 år jämfört
med nybörjarstudenterna. Det gäller bland såväl manliga som kvinnliga studenter. 55
procent av de manliga nybörjarstudenterna och 14 procent av kvinnliga
nybörjarstudenter dricker minst 7 glas alkohol vid ett typiskt tillfälle. Vid en jämförelse
med studenter som studerat minst två år visar det sig att 37 procent av manliga
studenter, och 4 procent av kvinnliga studenter, konsumerar minst 7 glas vid ett typiskt
tillfälle.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den grupp som i högst utsträckning
uppgivit att de dricker mer alkohol sedan de började studera på högskolenivå och som
dricker mest frekvent, dvs unga manliga studenter boende på campus, även är de studenter som
dricker mest vid varje tillfälle. Knappt 4 av 10 studenter (38%) i denna grupp dricker
mellan 7-9 glas alkohol vid ett typiskt tillfälle, medan 18 procent dricker minst 10 glas
alkohol.
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11. Studenternas engagemang
I detta kapitel redovisas först studenternas engagemang i studentkår, nation och
studentföreningar. Hur stor andel av studenterna engagerar sig i dessa organisationer?
Vem engagerar sig?  Och vilka skäl finns för att inte engagera sig? Hur ser vidare
studenterna på informationen från studentkåren? Har de själva sökt information?
Kapitlet avslutas med  ett antal generella aspekter av studenternas samhällsengagemang.

11.1 Aktivt engagerade i studentorganisationer
2 procent av växjöstudenterna är aktivt engagerade i studentkåren. 8 procent uppger att
de är aktivt engagerade i nationsverksamhet och 14 procent att de är aktivt engagerade i
någon studentförening. Vilka är det då som engagerar sig i dessa organisationer?

- 7 av 10 engagerade är mellan 20 och 24 år, minst 5 av 10 är kvinnor. Minst 6 av 10
är ensamstående och  i genomsnitt 97 procent har inga barn. 6 av 10 av de engagerade
bor på campus och hela 95 procent i Växjö tätort. De två institutionerna EHV och SVI
bidrar tillsammans med minst 50 procent av de engagerade i dessa organisationer. Vilka
är det då som inte eller i mycket liten utsträckning engagerar sig i organisationer av den
här typen?

- Studenter som är från 30 år och äldre, studenter som har barn, studenter som bor
utanför Växjö tätort, och studenter inom IBP och IVOSA är i mycket liten utsträckning
aktivt engagerade i studentkår, nationsverksamhet och studentföreningar.

11.2 Skäl för att inte engagera sig i studentkåren
Vilka är skälen för att inte engagera sig i studentkåren? I hög utsträckning handlar det
om tidsbrist och ointresse. Följande mönster kan skönjas:

Diagram 56: Främsta orsak till varför studenter
ej valt att engagera sig i studentkåren? (%)
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- Kvinnliga studenter anger främst tidsbrist (45%), och  manliga studenter  främst
ointresse (50%) som orsak till det bristande engagemanget.

- Bland studenter mellan 20 och 24 år (47%), och studenter från 30 år och uppåt
(46%) handlar brist på engagemang främst om tidsbrist, medan det bland studenter
mellan 25  och 29 år oftare är en fråga om ointresse (51%).

- Skillnader förekommer även beroende på hur länge man studerat på högskolenivå.
Studenter som studerat på högskolenivå upp till två år uppger tidsbrist (1 år 52%/ 2 år
48%), medan studenter som studerat mer än två år främst uppger ointresse (48%).

11.3 Information om studentkår
Anser då studenterna att de fått tillräcklig information om studentkårens arbete, och har
de själva gjort något för att söka information om studentkåren?

Diagram 57: Tillräcklig information
om studentkårens arbete? (%)
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En stor grupp studenter anser att de inte fått tillräcklig information om studentkårens
arbete, medan drygt en fjärdedel anser att fått detta.
Svaren varierar även mellan studenter vid olika institutioner (se diagram 58).
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Diagram 58: Erhållit tillräcklig information om
studentkårens arbete, utifrån institutioner (%)
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Det är främst studenter vid IVOSA, MSI och IPS som anser sig ha fått information.
Studenter vid HUM, IBP, SVI och EHV uppger oftare att de inte fått tillräcklig
information om studentkårens arbete. Det kan tilläggas att 3 av 10 studenter vid IVOSA
och en fjärdedel av studenterna vid IPED inte vet om de fått tillräcklig information.

Diagram 59: Erhållit tillräcklig information om
studentkårens arbete, utifrån boende (%)
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De studenter som oftare anser sig ha fått tillräcklig information om studentkårens arbete
är de som bor utanför Växjö tätort. Det är samtidigt dessa studenter som i högst
utsträckning svarat att de inte vet om de fått information.
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11.3.1 Sökt information?
Vilka är det som själva sökt information om kårens arbete, och hur har studenterna tagit
del av denna information? Först kan vi konstatera att 57 procent har sökt information,
medan 43 procent uppger att de inte gjort det. Det är främst studenter som är 30 år och
äldre (54%) och studenter som inte bor i Växjö kommun (annan ort i Kronoberg 60%,
ort utanför Kronoberg 59%) som inte sökt information. Bland dem som sökt
information gäller att:

- Studentkårens hemsida är den vanligaste informationskällan. Drygt 4 av 10 studenter
(42%) har varit inne på kårens hemsida.  Besökarna är främst studenter mellan 20 och 24
år (49%), manliga studenter (48%) och studenter som bor på campus (63%).

- Den näst vanligaste informationskällan vad gäller studentkårens arbete är
informationsblad, vilket 38 procent uppgivit att de tagit del av. Det förekommer inga större
skillnader mellan olika studentgrupper.

- Den tredje vanligaste informationskanalen är kommunikation med kårrepresentant. 16
procent uppger att de talat med en kårrepresentant. Det är främst manliga studenter
(21%), och studenter som bor på campus (25%) som utnyttjat denna informationskanal.

- Den informationskanal som minst andel av informanterna uppgivit är programförening.
11 procent har fått information om studentkåren på detta sätt.

11.4 Övrigt samhällsintresse och engagemang
Vilka uttryck tar sig då det mera allmänna samhällsengagemanget hos växjöstudenterna?
Vilka frågor känns angelägna?
I detta avsnitt redovisar vi dels studenternas medlemskap i politiska partier och
intresseorganisationer och dels en rad andra uttryck  för samhällsintresse och
engagemang. Vi avslutar med studenternas läsning av dagstidningar.

11.4.1 Politiskt intresse
Hälften av studenterna uppvisar ett intresse för politik, även om det endast är en tiondel
som är mycket intresserade.

Diagram 60: Är du intresserad av politik? (%)
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Den andra hälften av studenterna är inte intresserade av politik. Det politiska intresset är
större bland studenter som studerat några år. 39 procent av de som studerat upp till ett
år är politiskt intresserade, 53 procent av de som studerat mer än två år uppger
detsamma. De studenter som är mest intresserad av politik finns inom SVI (64%) och
HUM (62%), och de minst intresserade studenterna studerar vid MSI (33%) och IVOSA
(34%). Men skillnaderna är i övrigt relativt små mellan de olika studentgrupperna.

11.4.2 Medlem i politiskt parti
- Att man är intresserad av politik behöver inte betyda att man medlem i ett politiskt

parti. Endast 5 procent av studenterna är medlemmar i ett politiskt parti och 13 procent
har tidigare varit medlemmar. 83 procent har aldrig varit medlemmar.

- De studenter som uppger att de är mycket intresserade av politik är den grupp som i
störst utsträckning är medlemmar i ett politiskt parti. 2 av 10 studenter som uppgivit att
de är mycket intresserade är medlemmar.

- Studenter som är 30 år och äldre (7%), studenter som har studerat mer än två år
(6%) och studenter som har barn (7%) är i något högre utsträckning medlemmar i
politiskt parti jämfört med övriga grupper. Studenter som har barn är den grupp som i
högst utsträckning tidigare varit medlemmar i politiskt parti (20%).

11.4.3 Medlem i intresseorganisation
- Studenterna uppvisar ett mycket större intresse för intresseorganisationer än för

politiska partier. Drygt 4 av 10 studenter är medlemmar i en intresseorganisation och 8
procent har varit det tidigare.

- Studenter som är mycket intresserade av politik och som är medlemmar i politiska
partier är också i högre utsträckning medlemmar i intresseorganisationer.

- I övrigt är det främst yngre studenter utan barn och boende vid campus  och i
mindre utsträckning äldre studenter som är medlemmar i intresseorganisationer.
Studenter boende vid campus, har den högsta andelen (59%) medlemmar.

11.4.4 Andra uttryck för engagemang
- Att utföra handlingar av politiska/ideologiska skäl  är andra uttryck för

samhällsengagemang. Närmare hälften av studenterna har under den senaste
tolvmånadersperioden skrivit på en namninsamling och 4 av 10 studenter har av
politiska/ideologiska skäl inte köpt vissa varor  under denna period. Däremot har endast 1
av 10 skrivit artiklar och endast 5 procent har deltagit i protestmöten de senaste tolv
månaderna. Studenter som är mycket intresserade av politik och studenter som är
medlemmar i politiska partier är överrepresenterade när det gäller dessa
ideologiska/politiska handlingar.

- Kvinnliga studenter är mer aktiva än manliga när det gäller att skriva på
namninsamlingar, att vägra köpa varor av ideologiska skäl och att delta i protestmöten.
Däremot har en dubbelt så stor andel av de manliga studenterna skrivit artiklar.

- Studenter vid HUM och SVI är de mest aktiva på så sätt att studenter vid HUM är
flitigast att skriva på namninsamlingar, att vägra köpa varor av ideologiska skäl och delta
protestmöten. Studenter vid SVI är de som är flitigast på att skriva artiklar (17%).
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11.4.5 Viktig samhällsfråga
Finns det frågor som studenter anser vara särskilt angelägna? Vilka frågor handlar det i så
fall om? Vi redovisar här de samhällsfrågor växjöstudenter anser vara mycket viktiga32.
Till att börja med kan vi konstatera att 85 procent av studenterna har hörsammat
uppmaningen i frågeformuläret och angivit den samhällsfråga de anser vara mycket
viktig.

Diagram 61: Samhällsfråga studenter anser vara mycket viktig (%)
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Enligt växjöstudenterna är de tre viktigaste samhällsfrågorna de som rör skola, vård och
omsorg, miljö- och djurrätt samt rättvisefrågorna, dvs frågor om jämställdhet, jämlikhet
och  fördelningspolitik. Skillnader mellan de olika studentgrupperna är små, men
följande kan skönjas:

- Manliga studenter har i större utsträckning än kvinnliga studenter uppgivit att frågor
om individens frihet (13%) liksom frågor om etik, moral och trygghet (10%) är viktiga.
Kvinnorna orienterar sig i högre utsträckning mot rättvisefrågor (18%) och frågor som
behandlar vård, skola och omsorg (32%). I övrigt så är skillnaderna mellan manliga och
kvinnliga studenter marginella.

- Studenterna orienterar i sig i stort mot samma samhällsfrågor oavsett ålder. De
skillnader som kan nämnas är att studenter från 30 år i högre utsträckning än yngre
studenter orienterar sig mot frågor som rör skola, vård och omsorg (35%), och
arbetsmarknadsfrågor (9%). Studenter mellan 20 och 24 år anser i högre utsträckning att
rättvisefrågor, dvs frågor som rör jämställdhet och jämlikhet (18%) är viktiga. Även
solidaritetsfrågor (13%) anges av denna grupp.

- Skillnaderna mellan studenter på olika institutioner är också små. Studenter inom
IPED och IVOSA är dock i något högre utsträckning än studenter från andra
                                                
32 Frågan i enkäten är en öppen frågeställning som lyder; ” Nämn en samhällsfråga du anser vara mycket
viktig”. Svarsalternativen har sedan kategoriserats till ovan åtta kategorier.
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institutioner orienterade mot frågor som rör vård, skola och omsorg (IVOSA 44%,
IPED 41%) . Studenter vid SVI orienterar sig i något högre utsträckning än studenter
vid andra institutioner mot frågor som rör rättvisa (19%) och solidaritet (16%).
Studenter vid EHV, MSI och IPS orienterar sig i högre utsträckning än studenter vid
andra institutioner mot frågor som rör individens frihet (IPS 16%, EHV 11%, MSI
11%).

- Nybörjarstudenter (studenter som studerat upp till ett år) anser i högre utsträckning
än studenter som studerat en längre tid att frågor som rör rättvisa (nybörjarstudenter
19%, studier mer än två år 14%) och solidaritet (nybörjarstudenter 14%, studier mer än
två år 10%) är viktiga. Studenter som studerat mer än två år orienterar sig i högre
utsträckning mot frågor rörande vård-skola-omsorg (studier i mer än två år 30%,
nybörjarstudenter 24%). I övrigt märks endast mindre skillnader mot bakgrund av
studielängd.

11.5 Läsande av dagstidningar
Vi redovisar nu i vilken omfattning studenter läser dagstidningar, som är det ”klassiska
mediet” när det gäller samhällsinformation. Vi redogör för läsvanorna såväl för
morgontidning och kvällstidning som för  s k nättidning.

11.5.1 Morgontidning
Drygt 4 av 10 studenter läser en morgontidning minst 5 gånger i veckan, medan en
tredjedel sällan eller aldrig läser  morgontidningar.

Diagram 62: Läsandefrekvens av morgontidning (%)
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- Studenter mellan 20 och 24 år läser morgontidning i mindre utsträckning än övriga
åldersgrupper. Knappt var tredje student (32%) i denna grupp läser en morgontidning
minst fem gånger i veckan medan 44 procent sällan eller aldrig läser morgontidningar.
Däremot läser nästan 7 av 10 studenter över 30 år morgontidning minst fem gånger i
veckan. Endast 17 procent läser sällan eller aldrig morgontidning i denna grupp.



66

- Kvinnliga studenter läser morgontidning mer regelbundet än manliga studenter. 46
procent av kvinnorna läser morgontidning minst 5 gånger per vecka, medan 36 procent
av männen gör detsamma.

- Studenter vid tre institutioner läser morgontidningar regelbundet. Två tredjedelar av
studenterna vid IVOSA (66%), nästan hälften av studenterna vid SVI (47%) och 45
procent av studenterna vid HUM läser morgontidning minst fem gånger i veckan.
Däremot läser 47% av studenterna vid IBP och 44 procent av studenterna vid EHV och
MSI sällan eller aldrig morgontidning. Läsvanorna skiljer sig marginellt åt mot bakgrund
av studielängd.

11.5.2 Kvällstidning
Studenterna läser inte kvällstidning lika regelbundet som morgontidning.

Diagram 63: Läsarfrekvens av kvällstidning (%)
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Mer än hälften av studenterna läser sällan eller aldrig kvällstidningar medan 1 av 10 läser
kvällstidning minst fem gånger i veckan. Skillnaderna mellan olika studentgrupper är
också här marginella.

11.5.3 Nättidning
Studenterna läser oftare någon tidning på internet än de läser traditionell kvällstidning (se
diagram 64, nästa sida). Däremot läser studenterna nättidning mindre regelbundet än
morgontidning. Det finns dock stora skillnader mellan olika studentgrupper.

- 32 procent av studenter mellan 20 och 24 år och 35 procent av studenter mellan 25
och 29 läser nättidning minst fem gånger i veckan. Endast 1 av 10 studenter från 30 år
gör detsamma. Drygt 7 av 10 studenter (72%) från 30 år läser sällan eller aldrig
nättidning.

- Regelbunden läsning av nättidning skiljer sig kraftigt mellan manliga och kvinnliga
studenter. 45 procent av de manliga studenterna läser nättidning minst fem gånger i
veckan, medan knappt 2 av 10 kvinnliga studenter (19%) gör detsamma. Knappt 3 av 10
manliga studenter läser sällan eller aldrig nättidning.  6 av 10 kvinnliga studenter läser
sällan eller aldrig nättidning.



67

Diagram 64: Läsarfrekvens av nättidning
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- En viktig faktor för läsande av tidning på internet är boende. Hälften av studenterna
som bor på campus (52%) läser nättidning minst fem gånger i veckan. 4 av 10 av de
kvinnliga studenterna, och två tredjedelar av de manliga som bor på campus läser
nättidning regelbundet, medan  32 procent av de manliga och 1 av 10 av de kvinnliga
boende utanför campus gör detsamma.

- Det är främst studenter vid de tre MNT-institutionerna och EHV som läser
nättidningar, och i minst utsträckning studenter vid IVOSA och IPED33.

                                                
33 Andel som läser minst fem gånger i veckan: EHV 34%, IBP 36%, IPS 33%, MSI 45%.  IVOSA 11%, IPED
19%.
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12. Studenterna, Växjö och fritiden
Vilka är då studentens åsikter om Växjö stad och vilka fritidsaktiviteter ägnar man sig åt?

12.1 Tankar om Växjö stad
En majoritet av studenterna anser att Växjö passar dem och att det är sällan de saknar
något på sin fritid. Men det är viktigt att påpeka att endast drygt 2 av 10 studenter
instämmer helt i påståendet att Växjö passar dem. Å andra sidan är det också endast 3
procent som helt tar avstånd från detta påstående.
Det är främst de yngre studenterna som uppger att Växjö passar dem. Två tredjedelar av
studenter mellan 20 och 24 år anser att Växjö passar dem, medan drygt 4 av 10 (43%)
som är 30 år och äldre anser detsamma.

Diagram 65: Växjö passar mig, det är sällan jag saknar något på min fritid (%)
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Dessa förhållanden ska ses mot bakgrund av att 88 procent av studenterna mellan 20
och 24 år under sin studietid bor i Växjö kommun, medan 66 procent av den äldsta
studentgruppen bor utanför Växjö kommun.

12.1.1 Känner studenterna Växjö?
- Nästan 7 av 10 studenter känner till mer om Växjö än själva studentlivet. Men

knappt 2 av 10 (19%) uppger att de egentligen inte vet något om Växjö utanför
studentlivet. Det är två grupper som framträder som de mest okunniga om Växjö om vi
därmed menar något utöver studentlivet. Dels är det studenter som är 30 år och äldre,
som i hög utsträckning bor utanför Kronobergs län. Men det är också studenter som bor
på campus, där knappt en fjärdedel (23%) säger sig inte känna till Växjö. Det ska i detta
sammanhang tilläggas att för 85 procent av den grupp studenter som bor på campus är
en av de viktigaste faktorerna vid val av studentort att det fanns ett aktivt studentliv. 85
procent av dessa studenter ser detta som en viktig faktor vid val av studentort.
Studentlivet är också i stor utsträckning koncentrerat till campus.
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12.1.2 Stannar studenterna kvar i Växjö när de är lediga?
Av de studenter som är bosatta i Växjö så är det främst studenter boende på campus
som reser från Växjö när de är lediga. Nästan 6 av 10 studenter (58%) boende på campus
reser från Växjö när de är lediga.

12.2 Tankar kring kultur och nöjesutbud
En tredjedel av studenterna menar att kulturutbudet i Växjö är bra. En fjärdedel tar
avstånd från påståendet (24%). En stor grupp studenter tycker att kulturutbudet varken
är bra eller dåligt.

Diagram 66: Kulturutbudet är bra i Växjö (%)
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I övrigt anser 41 procent av studenter boende i Växjö kommun att kulturutbudet är bra.
Undantaget är studenter boende på campus där endast 23 procent är nöjda.

35 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att nöjesutbudet i Växjö är bra (se
diagram 67, nästa sida). 37 procent tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Av de
studenter som bor i Växjö tätort är det i högst utsträckning studenter som bor i Växjö
centrum eller annan stadsdel som instämmer (42%). Studenter som bor på campus
instämmer inte i lika hög utsträckning (34%). 35 procent av de studenter som bor
utanför Växjö kommun anser att nöjesutbudet är tillfredsställande.



71

Diagram 67: Det finns ett tillfredsställande utbud i
Växjö av restauranger/dansställen/ klubbar (%)

Tar helt avstånd
Tar delvis avstånd

Varken eller
Instämmer delvis

Instämmer helt

Pe
rc

en
t

30

20

10

0

12

24

28
28

7

12.3 Studenterna och fritiden

12.3.1 Fritidsvanor
För en majoritet av studenterna kretsar fritiden kring den privata sfären (se tabeller nästa
sida). För många studenter består vardagen förutom studier och eventuellt arbete av att
umgås med människor, att konsumera olika medier och att utöva idrott. Några gånger i
månaden går man på lokal, men även detta varierar beroende på ålder, boende etc. S k
finkulturella fritidsaktiviteter förekommer mera sällan.

Fritid och ålder
- Studenter mellan 20 och 29 år umgås varje vecka i mycket stor utsträckning med

vänner, medan studenter från 30 år och uppåt i mycket stor omfattning umgås med
familjen. Nästan 4 av 10 studenter mellan 20 och 24 år besöker bar/pub varje vecka,
något som endast 2 procent av de äldre studenterna gör.  De yngre studenterna
e-postar och surfar dessutom i mycket högre utsträckning regelbundet på nätet.

Fritid och boende
- Studenter boende på campus skiljer sig i vissa fall från andra grupper vad gäller

fritid. 96 procent umgås med vänner varje vecka, en fjärdedel deltar i
föreningsverksamhet, och 4 av 10 besöker bar/pub varje vecka (42%). Vidare visar det
sig att 4 av 10 studenter som bor på campus sällan eller aldrig umgås med familjen.
Campusstudenterna är också de studenter i Växjö som i minst utsträckning går på
konstgalleri eller konsert och som i minst utsträckning själva utövar någon s k kulturell
verksamhet.
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- Bland studenter som inte bor på campus har 7 av 10 studenter uppgivit att de inte
deltar i föreningsverksamhet.

Tabell 68: Fritidsaktiviteter som ett flertal utför varje vecka:

Varje vecka (%)

Lyssnar på musik 96
Tittar på TV 94
Umgås med vänner 80
E-postar 79
Surfar på nätet 78
Idrottar/tränar 64
______________________________________________________________

Tabell 69: Fritidsaktiviteter som ett flertal utför några ggr/månad

Varje månad (%)

Besöker restaurang 54
Besöker café 48
Besöker bar/pub 45
Går på bio 36
Umgås med familjen 34
______________________________________________________________

Tabell 70: Fritidsaktiviteter som ett flertal sällan/aldrig utför

Sällan/aldrig (%)

Går på konstgalleri 89
Går på konsert 85
Deltar i föreningsverksamhet 67
Utövar kulturell verksamhet 63
Gå på bio 62
_____________________________________________________________

Fritid och kön
- Manliga studenter umgås i stor utsträckning varje vecka med vänner, medan

kvinnliga studenter i högre utsträckning umgås med familjen. En fjärdedel av de manliga
studenterna umgås sällan eller aldrig med familjen.

- Manliga studenter besöker i större utsträckning bar/pub. De manliga studenterna
surfar också i stor utsträckning regelbundet på nätet, medan mer än var tionde kvinna
sällan eller aldrig gör detta.

Fritid och studietid i Växjö
- Skillnader beroende på hur länge man studerat vid Växjö universitet är små. De

aktiviteter man utövar när man kommer hit förändras inte nämnvärt om man studerat
under längre tid.
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Fritid och barn i hushållet
- En studentgrupp som i hög utsträckning skiljer sig från övriga är den som har barn.

Fritiden kretsar här i stort sett kring familjen. 9 av 10 studenter tillbringar tid varje vecka
tillsammans med familjen och man deltar i mycket mindre utsträckning i de aktiviteter
som studenter generellt utövar varje vecka och månad.
12.3.2 Läsande av skönlitteratur
Vi fördjupar diskussionen kring studenternas fritid genom att redogöra för de
skönlitterära läsvanorna. Genom att undersöka studenternas vanor och preferenser när
det gäller skönlitteratur vill vi försöka ringa in de kulturella smakorienteringarna.

Hur ofta
Hälften av studenterna läser  skönlitteratur regelbundet,  d v s minst en gång i veckan (se
diagram 71 ). Den andra hälften av studenterna läser mer sällan eller aldrig skönlitteratur.
Vilka grupper är det då som läser respektive inte läser skönlitteratur?

- Nästan 6 av 10 kvinnliga studenter (58%) och 43 procent av de manliga studenterna
läser regelbundet skönlitteratur.

- Skillnaderna mellan studenternas läsvanor mot bakgrund av ålder är marginella.

Diagram 71: läsarfrekvens av skönlitteratur (%)
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- Vi finner däremot stora skillnader när det gäller läsvanorna mellan studenter vid de
olika institutionerna (se diagram 72, nästa sida):
En relativt stor majoritet av studenterna vid HUM, IPED och SVI läser regelbundet
skönlitteratur, medan en majoritet av studenterna vid övriga institutioner mer sällan eller
aldrig gör detta.
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Diagram 72: Regelbunden läsning av skönlitteratur,
dvs minst en gång i veckan, utifrån instituitioner (%)
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12.3.3 Skönlitterära smakmönster
Vilka typer av skönlitteratur föredrar då växjöstudenterna? 6 av 10 studenter har delgivit
oss en författare de tycker mycket om34 (se diagram 73 nästa sida). Det är främst
studenter vid HUM (68%), IPED (66%) och SVI (65%) som uppgivit  sin
favoritförfattare. Studenter vid övriga institutioner har i mindre utsträckning uppgivit
detta. Vilka skönlitterära genrer är då populärast?

De populäraste skönlitterära genrerna totalt sett är s k icke-kanoniska genrer, d v s
litteratur av mera populärkulturell art med relativt lågt prestigevärde. De enskilt
populäraste genrerna är deckare35, litterär kanon36 och relationsprosa37. Men även den
historieberättande genren38 och science fiction och fantasy39 är populära genrer. Mindre
populära genrer är romance40 och ung urban prosa41.

                                                
34 592 studenter har uppgivit en författare de tycker mycket om, 28% kan ej besvara frågan då de inte har någon
favoritfröfattare, 6% vet ej, och 5% kan inte besvara då de aldrig läser. Denna fråga är en öppen fråga där
studenterna själva fått uppge en författare. Därefter har författaren kategoriserats till någon av de genrer som
presenteras på nästa sida.
35 Kan exempelifieras med författare som PD James, A Christie, L Marklund, H Nesser, etc
36 Kategorin litterär kanon innehåller dels internationell kanon med författare som F Dostojevskij, F Kafka,
S Beckett, A Camus, W Shakespeare etc. Kategorin innehåller även internationell semi-kanonisk litteratur med
författare som T Tranströmer, JD Salinger, J Orwell, G Xinjang, JC Oates etc. Slutligen innehåller kategorin
svensk kanonisk och semi-kanonisk litteratur med författare som K Boye, S Dagerman, S Lagerlöf, E
Södergran, N Rådström etc. Det gemensamma med ovan kategorier är att de har ett högt prestigevärde.

37 Relationsprosa är traditionellt berättad prosa med existensiell inriktning, med relationer i centrum. Exempel
på författare är S Tamaro, B Ranelid, G Antti, MG Axelsson, AE Proulx, J Gardell etc.
38 Historiberättande är traditionellt berättad prosa: flanör- eller sökarprosa. Exempel på författare är J Irving, U
Lundell, JK Jerome, P Süskind, R Doyle etc.
39 SF och fantasy kan exemplifieras med författare som D Eddings, Tolkien, W Gibson etc.
40 Romantiska, sentimentala romaner. Exempel på författare är Sandemose, J Collins, V Andrews, R Pilcher
etc.
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Diagram 73: Populära litterära genrer
bland studenter (%)
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-Deckare är populärast bland såväl manliga som kvinnliga studenter. De manliga
studenterna föredrar dock i mycket högre utsträckning  science fiction/ fantasy (män
22%, kvinnor 4%) och historieberättande litteratur (män 15%, kvinnor 8%). De
kvinnliga studenterna uppskattar i högre utsträckning relationsprosa (kvinnor 17%, män
4%) och  romance (kvinnor 9%, män 0%). I övrigt är skillnaderna marginella.

- Studenter från 30 år föredrar i högre utsträckning än övriga åldersgrupper
relationsprosa, litterär kanon och historieberättande42. Studenter mellan 20 och 29 år vill
i högre utsträckning än den äldsta studentgruppen läsa ung urban prosa, deckare och
science fiction43.

Skillnader mellan studenterna kan bäst åskådliggöras genom en indelning efter
institution. Den första gruppen utgörs då av studenter vid HUM och kan klassificeras
som ”prestigegruppen”. Den andra gruppen utgörs av studenter vid SVI och IPED och
kan klassificeras som ”mellangruppen”. Den tredje gruppen utgörs av studenter vid
IVOSA, EHV, MSI, IBP och IPS och kan klassificeras som ”populärgruppen”.

Motivet till att benämna studenter vid HUM ”prestigegruppen” är att denna grupp i
hög utsträckning orienterar mot litterära prestigegenrer och  inte mot genrer med lågt
prestigevärde. Den populäraste genren bland studenter vid HUM är litterär kanon (36%).
Det är den enda studentgrupp där litterär kanon är populärast. I övrigt orienterar sig
humaniorastudenterna i högre utsträckning än studenter vid andra institutioner mot
                                                                                                                                                      
41 Även sk ”livsstilslitteratur”. Exempel på författare är D Coupland, I Welsh, P Hagman, A Skantze, L N
Skugge etc.
42 Relationsprosa; 30- år 17%, 25-29 år 10%, 20-24 år 11%. Litterär kanon; 30- år 20%, 25-29 år 17%, 20-24 år
10%. Historieberättande; 30- år 14%, 25-29 år 12%, 20-24 år 8%.
43 Ung urban prosa; 20-24 år 6%, 25-29 år 6%, 30- år 1%. Science fiction; 20-24 år 12%, 25-29 år 10%, 30- år
5%.
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historieberättande och relationsprosa och i mindre utsträckning än andra mot science
fiction/fantasy, romance och deckare.

Motivet till att benämna studenter vid EHV, IVOSA, IBP, IVOSA och MSI
”populärgruppen” är att denna grupp i hög utsträckning orienterar mot litterära genrer
med lågt prestigevärde och i mindre utsträckning mot genrer med högt prestigevärde.
”Populärgruppen” orienterar sig i hög utsträckning mot deckargenren, science
fiction/fantasy (gäller studenter vid IBP, MSI och IBP) och romance (gäller studenter
vid EHV och IVOSA). Det gemensamma för gruppen är dessutom att de inte orienterar
sig mot litterär kanon (undantaget är MSI-studenter; 14%).

Studenter vid SVI och IPED intar en prestigemässig mellanställning vad gäller
litterära smakmönster. Dessa studenter orienterar i högre grad än ”populärgruppen”,
men i mindre utsträckning än ”prestigegruppen”, mot litterär kanon, relationsprosa och
historieberättande, På samma sätt orienterar man i mindre utsträckning än
”populärgruppen”, men i högre utsträckning än ”prestigegruppen”.
mot genrerna romance, deckare och science fiction/fantasy

Slutligen är litterär kanon och historieberättande är inte så populärt bland
nybörjarstudenter, men populärare bland studenter som studerat mer än två år.
Och deckare är mindre populära bland dem som studerat mer än två år.
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Studenternas boende
Bostäder, eller bristen på bostäder, har under senare år blivit en brännande fråga vid
rekryteringen av studenter. Att kunna erbjuda ett attraktivt boende vid studiestart
har blivit ett allt viktigare verktyg i konkurrensen om studenter och bostäder är
bland det allra viktigaste  när studenter väljer universitetsort.

 Vi beskriver var och hur studenter faktiskt bor och var och hur de vill bo.

Men att veta vem som bor var är inte enbart av intresse för stadsplanerare i Växjö
kommun. Vi visar här att boendet dessutom påverkar de kulturer som skapas
bland studenterna. Och detta är viktigt för synen på Växjö och en eventuell framtid
i Växjö.

Boendefrågorna bidrar på så vis till bilden av de olika grupper och kulturer som
finns bland såväl de studenter som bor i Växjö som de som bor utanför kommunen.
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13. Studenterna och boendet
Avsikten i detta kapitel är att redovisa studenternas boendesituation, dvs hur studenter
bor respektive hur de önskar att bo, men även ”boendekarriär”, faktorer vid bostadsval
och hur studenterna skaffat sitt boende. Att boendet är viktigt kunde vi konstatera redan
i kapitel 5. Billiga bostäder för studenter anser växjöstudenterna vara t o m viktigare än
att universitetet har ett bra rykte.

13.1 Nuvarande och önskat boende

13.1.1 Nuvarande bostadsort/område
Drygt 7 av 10 studenterna bor i Växjö kommun medan knappt 3 av 10 bor utanför
kommunen. De studenter som uppgivit att de bor i andra stadsdelar än campus44 bor
främst på Teleborg, Öster, Söder, Araby och Hovshaga45.

Diagram 74:Var bor studenter idag? (%)
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Boende på campus
- Totalt 30 procent av studenterna bor på campus. 7 av 10 studenter som bor på

campus är mellan 20 och 24, 29 procent är mellan 25 och 29 år och endast 2 procent är
30 år och äldre46.

- 86 procent av dem som bor på campus kommer från en ort utanför Kronobergs län,
medan 9 procent kommer från en ort i Kronobergs län och 5 procent kommer från
Växjö kommun47.

                                                
44 249 individer bor i andra stadsdelar i Växjö
45 25% bor på Teleborg, 14% bor på Öster, 11% bor på Söder, 11% bor på Araby, 10% bor på Hovshaga.
46 Det innebär att  4 av 10 studenter mellan 24 och 25 år, 3 av 10 informanter mellan 25och 29 år och 3 procent
av studenter från 30 år, bor på campus. OBS! Medelåldern bland studenter boende på campus är 24 år.
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- Över hälften av dem som bor på campus (53%) har studerat mer än två år vid Växjö
universitet, 31 procent har studerat i två år, och 16 procent har studerat upp till ett år48.

Boende i Växjö centrum
- 11 procent har uppgivit att de bor i Växjö centrum. Det innebär att 62 procent av de

som bor i Växjö centrum är studenter mellan 20 och 24 år, 29 procent är studenter
mellan 25 och 29 år och 9 procent är studenter från 30 år49.

- Knappt 7 av 10 av de som bor i Växjö centrum kommer från orter utanför
Kronoberg, 8 procent kommer från övriga Kronoberg och 23 procent kommer från
Växjö kommun50.

- 33 procent av dem som bor i centrala Växjö har studerat i Växjö i mer än två år, 30
procent har studerat i två år, och 37 procent har studerat i ett år.

Boende i övriga stadsdelar i Växjö
- 26 procent av växjöstudenterna bor i andra stadsdelar i Växjö. 53 procent av de som

bor i dessa stadsdelar är 20-24 år, 28 procent är 25-29 år och 20 procent är från 30 år
eller äldre51.

- Teleborg och Dalbo är de områden som flest studenter mellan 20 och 24 år bor i,
Teleborg och Öster är populärast för studenter mellan 25 och 29 år och Teleborg och
Hovshaga bland studenter från 30 år52.

Boende på annan ort i Växjö
- En förhållandevis liten del av studenterna bor i Växjö utanför tätorten. Det innebär

att 34 procent som bor på annan ort utanför Växjö är 20-24 år, 32 procent är 25-29 år
och 34 procent är 30 år och äldre53.

- 17 procent av de som kommer från Växjö kommun, 6 procent av studenterna som
kommer från övriga Kronoberg och 2 procent som kommer från orter utanför
Kronoberg bor på annan ort i Växjö.

Boende på annan ort i Kronoberg
- Totalt 1 av 10 studenter bor på en annan ort i Kronobergs län. Av dem som bor på

annan ort i Kronoberg så är 3 av 10 mellan 20 och 24 år, 2 av 10 mellan 25 och 29 år
och 5 av 10 från 30 år54. En majoritet av dem som bor på annan ort i Kronobergs län är
också uppvuxna där.
                                                                                                                                                      
47. Det innebär att 1 av 10 studenter från Växjö kommun bor på campus, 17 procent av studenter från övriga
Kronoberg bor på campus och 38 procent som kommer från orter utanför Kronoberg bor på campus.
48 348 individer har studerat upp till 1 år vid Växjö universitet, 272 individer har studerat upp till 2 år, och 380
individer har studerat mer än 2 år.
49 Det innebär att 14% av studenter mellan 20-24 år, 12% av studenter mellan 25-29 år och 4% av studenter
från 30 år bor i Växjö centrum. OBS! Medelåldern bland studenter boende i Växjö centrum är 25 år.
50 Det innebär att knappt 2 av 10 studenter som kommer från Växjö, 5 % av studenter från övriga Kronoberg
och drygt 1 av 10 som kommer från orter utanför Kronoberg bor i Växjö centrum.
51 Medelåldern bland studenter boende i övriga stadsdelar i Växjö är 27 år.
5220-24 år: Teleborg 22%, Dalbo 14%.  25-29 år: Teleborg 26%, Öster 20%.  30- år: Teleborg 28%,
Hovshaga 15%.
53 Det innebär samtidigt att 3% av studenter mellan 20-24 år, 5% av studenter mellan 25-29 år och 6 % av
studenter som är 30 år och äldre bor på annan ort i Växjö kommun. Medelåldern bland dessa studenter är 29 år.
54 Det innebär att 6% av studenter mellan 20-24 år, 8% av studenter mellan 25-29 år och 21% av informanter
från 30 år. Medelåldern bland studenter boende på övriga orter i Kronoberg är 31 år.
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Boende på ort utanför Kronoberg
- Knappt 2 av 10 studenter bor i orter utanför Kronobergs län. 19 procent av som bor

på orter utanför Kronoberg är 20-24 år, 23 procent är 25-29 år och 58 procent är från 30
år och uppåt55.

- Av de som bor på en ort utanför Kronobergs län har 58 procent studerat upp till ett
år, 20 procent studerat två år och 23 procent studerat mer än två år.

13.1.2 Önskad bostadsort/område
Var vill då studenterna bo? Till att börja med kan man konstatera att nästan hälften är
nöjda med sitt nuvarande boende (se diagram 75, nästa sida). Speciellt nöjda är de som
bor på campus,  9 av 10 studenter helst bo kvar i detta område56. Cirka 1 av 10 som bor
på campus vill flytta därifrån, och då främst till en annan del av Växjö tätort.

- Tre fjärdedelar av de som bor i Växjö centrum vill bo kvar i området57. En fjärdedel
vill flytta, och då helst till campus58.

- 6 av 10 studenter som bor i andra stadsdelar i Växjö vill bo kvar i området59. 4 av 10
studenter vill flytta, och då helst till andra områden i Växjö tätort. 2 av 10 vill flytta till
campus, medan 16 procent vill flytta till Växjö centrum. De studenter som i minst
utsträckning är nöjda med sitt boende är de som bor i Dalbo. Det är även dessa
studenter som i högst utsträckning vill flytta till campus60.

- 66 procent av de studenter som bor på annan ort i Växjö kommun vill bo kvar där61. 11
procent vill flytta till campus, 12 procent vill flytta till andra delar av Växjö tätort, medan
9 procent vill flytta till en ort utanför Växjö.

- Knappt 8 av 10 studenter som bor på orter utanför Växjö Kommun vill bo kvar där62.
För dem som vill flytta är det främst campus som lockar63.

- En majoritet av studenterna är nöjda med de boendeområden/orter de bor på
oavsett hur lång tid man studerat i Växjö. Ju längre tid studenter studerat vid
universitetet, desto mer tillfredsställd är man med boendet64. Bland förstaårsstudenterna
är det de som bor vid campus och på orter utanför Kronoberg som är nöjdast med
boendet65. Men det är också främst studenter som läst i Växjö upp till ett år som är

                                                
55 Det innebär att 7% av studenter mellan 20-24 år, 16% av studenter mellan 25-29 år och 45% av studenter
från 30 år bor på orter utanför Kronobergs län. Medelåldern bland de som bor på orter utanför Kronoberg är 33
år.
56 61% har svarat att de helst vill bo på campus, 29% har svarat att de är nöjda med sitt nuvarande boende, dvs
nöjda med sitt nuvarande boende på campus. Det kan alltså finnas en skillnad mellan förnöjsamhet med boende
och vilja att bo kvar i området. Detta gäller all redovisning i 13.1.2 som handlar om de som vill bo kvar i
området.
57 39% har svarat att de helst vill bo i Växjö centrum, 37% har svarat att de är nöjda med sitt boende.
58 17% har uppgivit att de vill flytta till campus
59 14% vill helst bo kvar i annan stadsdel, 46% är nöjda med sitt boende
60 av de 24 som bor på Dalbo, så är 4 individer (17%) nöjda med sitt boende. 10 individer eller 42% vill flytta
till campus.
61 5% vill helst bo kvar på annan ort i Växjö, 61% är nöjda med sitt nuvarande boende.
62 3% vill helst bo kvar, 73% är nöjda med nuvarande boende av de som bor i annan ort i Kronoberg. 5% vill
helst bo kvar och 75% är nöjda med nuvarande boende av de som bor i ort utanför Kronoberg.
63 8% av de som bor i annan ort i Kronoberg vill flytta till campus. 6% av de som bor i ort utanför Kronoberg
vill flytta till campus.
64 32% av de som studerat vid universitetet upp till ett år är missnöjda, 24% av de som studerat upp till 2 år är
missnöjda, 16% av de som studerat mer än 2 år är missnöjda med det boendeområdet/orten där de bor.
65 Förstaårsstudenter boende vid campus: n=48/ 96% nöjda/ 4% missnöjda



82

missnöjda med boendesituationen, vilket i första hand gäller de som bor i andra
stadsdelar i Växjö än centrum och campus66.

Diagram 75: Var vill studenter helst bo? (%)
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Totalt sett är en majoritet av studenterna som bor i Växjö centrum, eller som bor på
andra orter i- eller utanför Kronoberg nöjda med boendet. Men inte heller detta gäller
förstaårsstudenter, då cirka 35 procent av dessa studenter  är missnöjda med boendet67.

13.1.3 Skillnader i val av bostadsort/område
Hur ser då bostadsmönstren ut om man ser till hur länge studenterna har studerat vid
Växjö universitet? Om man ser de flyttmönster som gäller Växjö kommun, Kronoberg
och orter utanför Kronoberg kan man till att börja med konstatera att boendet i Växjö
tenderar att öka bland studenter som studerat i Växjö mer än ett år (se diagram 76).
Detta från en redan hög nivå. Av de som studerat i ett år bor 6 av 10 studenter i Växjö,
vilket ökar till 79 procent  bland de som studerat i mer än två år. Vad gäller studenter
som bor utanför Kronoberg så kan man konstatera att 31 procent av dem som studerat i
ett år bor utanför Kronoberg, medan 11 procent av dem som studerat i mer än två år gör
detsamma.

Den större andelen studenter som bor i Växjö kommun motsvaras nästan exakt av ett
minskat boende utanför Kronobergs län. En stor skillnad märks mellan första och andra
studieåret. Däremot finns inga skillnader beroende på studietid bland dem som bor i
övriga Kronoberg. Det är viktigt att åter framhålla att alla de skillnader mellan första och andra
studieåret som redovisas i denna rapport inte betyder en förändring på individnivå.

                                                
66 N=38/ 46% nöjda/ 54% vill flytta från de stadsdelar de bor vid.
67 Förstaårsstudenter boende i centrum: N=40/ 65% nöjda/ 45%missnöjda. Boende på annan ort i Växjö
kommun: OBS! det låga faktiska talet, n=16/ 63% nöjda/ 37%missnöjda. Boende på annan ort i Kronobergs
län: n=29/ 65% nöjda/ 35% missnöjda.
65% nöjda/ 45% missnöjda.
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Diagram 76: Bostadsort utifrån antal
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Vilka skillnader finner man om man även ser till bostadsområden i Växjö?
- Den största ökningen av andel studenter har campusområdet (se diagram 77). Av

dem som studerat ett år vid universitetet så bor 14 procent på campus, av dem som
studerat två år bor 34 procent vid campus och av de som studerat mer än två år bor 42
procent på campus.

- 29 procent av dem som studerat ett år, 28 procent av dem som studerat två år, och
22 procent av de som studerat mer än två år, bor i annan stadsdel i Växjö.

- 31 procent av de studenter som studerat i ett år, 13 procent av dem som studerat i
två år, och 11 procent av dem som studerat i mer än två år bor på orter utanför
Kronoberg.

Vad gäller övriga områden/orter så är förändringarna mellan de olika studentgrupperna
mycket små, vilket diagram 77 visar. Som även tidigare resultat i detta kapitel indikerat så
verkar flyttmönstren gå från orter utanför Kronoberg till Växjö kommun, och från olika
stadsdelar i Växjö till campus. Bor man däremot på orter i övriga Kronoberg verkar det
som många bor kvar där under studietiden.
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Diagram 77: Bostadsort/område utifrån
antal studieår vid Växjö universitet (%)
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13.1.4 Hur bor studenterna?
Hur ser då studenternas boende ut? Drygt 6 av 10 studenter bor i lägenhet, varav hälften
av dessa i studentlägenhet (se diagram 78, nästa sida). I övrigt gäller:

Ålder och boendeform:
- Hälften av studenterna mellan 20 och 24 år bor i studentlägenhet, en fjärdedel bor i

vanlig hyreslägenhet. 1 av 10 bor i studentrum/korridor, och 1 av 10 bor hemma hos
föräldrar.

- 4 av 10 studenterna mellan 25 och 29 år bor i vanlig hyreslägenhet, 35 procent i
studentlägenhet, 8 procent i eget hus och 7 procent i bostadsrätt.

- Mer än hälften av studenter som är 30 år och äldre (53%) bor i eget hus, 3 av 10 bor
i lägenhet och 8 procent i bostadsrätt. Det ska tilläggas att endast 3 procent i denna
grupp bor i studentlägenhet.

Bostadsområde och boendeform:
- Det vanligaste boendet bland studenter på campus är föga överraskande

studentlägenhet.
- Av de studenter som bor i andra stadsdelar i Växjö är det vanligaste boendet

lägenhet. Den vanligaste boendeformen bland de studenter som bor utanför Växjö
tätort, på annan ort i och utanför Kronobergs län, är eget hus.
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Diagram 78: Hur bor studenterna? (%)
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13.1.5 Önskat boende
En relativt stor grupp är nöjd med det boende de redan har. 8 av 10 studenter som bor i
studentlägenhet vill fortsätta bo på det sättet. 1 av 10 vill dock bo i vanlig lägenhet (se
diagram 79, nästa sida). Övriga resultat visar att:

- 13 procent av de studenter som bor i studentkorridor vill fortsätta göra detta. Mer
än hälften (56%) vill dock flytta till studentlägenhet, och 2 av 10 vill flytta till en vanlig
lägenhet.

- Mer än hälften (56%) av de som bor i lägenhet vill bo kvar i denna boendeform.
Drygt 2 av 10 vill flytta till studentlägenhet, och 13 procent vill flytta till hus.

- 66 procent av dem som bor i bostadsrätt vill fortsätta göra detta. 17 procent vill
flytta till hus.

-Drygt 1 av 10 som bor i inackorderingsrum vill bo kvar i denna boendeform. 5 av 10
vill flytta till studentlägenhet, och knappt 3 av 10 vill bo i vanlig hyreslägenhet.

-Nästan 7 av 10 som bor i hus vill fortsätta bo så. 12 procent vill flytta till
studentlägenhet och en lika stor andel vill flytta till vanlig lägenhet.

-Inte någon som bor hemma hos föräldrarna vill egentligen bo så. Hälften vill bo i
studenlägenhet och nästan 4 av 10 vill bo i vanlig lägenhet.
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Diagram 79: Hur vill studenter bo? (%)
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13.1.6 Skillnader i boendeformer
Vilka skillnader finns i boendeformer beroende på studielängd vid Växjö universitet?
Den mest påtagliga ökningen finns i boendeformen studentlägenhet (se diagram 80,
nästa sida). 16 procent av studenter som studerat upp till ett år bor i studentlägenhet.
Andelen ökar med ökad studielängd. 35 procent av studenter som studerat i Växjö i två
år, och 44 procent av studenter som studerat mer än två år bor i studentlägenhet.

Alla andra boendeformer minskar med ökad studielängd. Den största skillnaden gäller
boende i vanlig lägenhet. Bland dem som studerat vid Växjö universitet i 1 år bor 35
procent i lägenhet, medan 29 procent bland dem som studerat i 2 år, och 27 procent
bland dem som studerat mer än två år gör detsamma.
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Diagram 80: Boendeformer utifrån antal
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13.2 Förmedling av bostäder
Generellt sett ordnar de flesta studenter sina bostäder genom Hyresbostäders
studentförmedling, eller på ”annat sätt” eller genom privata kontakter. En majoritet har
således fått bostäder genom en förmedling, medan en dryg fjärdedel ordnat sitt boende
genom egen försorg.

Diagram 81: Hur är studenternas senaste boende ordnat? (%)
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Det förekommer skillnader beroende på var studenterna bor:
- Bland dem som bor på campus har 9 av 10 studenter ordnat sitt boende genom

hyresbostäders studentförmedling, medan 7 procent ordnat boendet genom privata
kontakter.

- 3 av 10 studenter som bor i Växjö centrum har ordnat sitt boende genom
hyresbostäders studentförmedlning, medan en fjärdedel ordnat det genom privata
kontakter. 22 procent har uppgivit att det ordnat boendet på ”annat sätt”, 11 procent har
arrangerat boendet genom boinfo/allmännyttan, vilket en lika stor andel gjort genom
tidningsannons.

- De informanter som bor i andra stadsdelar i Växjö har främst ordnat sitt boende
genom Boinfo/allmännyttan (22%), eller genom alternativet ”annat sätt” (22 procent).
18 procent har ordnat sitt boende genom privata kontakter, 13 procent genom
hyresbostäders studentförmedlning och 12 procent genom tidningsannons.

- De studenter som bor på annan ort i Växjö, och andra orter utanför Växjö har
främst ordnat sitt boende genom alternativet ”annat sätt”  och genom privata kontakter.

- Studentkåren är den instans som i minst utsträckning förmedlat lägenheter till
studenterna. Det är främst bland dem som bor i övriga stadsdelar i Växjö som
studentkåren förmedlat boende (7%).

- Vad gäller Växjö tätort så är det främst studenter boende på campus som använt en
förmedling, och i minst utsträckning boende i Växjö centrum, där 35 procent ordnat
boendet genom privata kontakter.

- Tre typer av förmedling ökar ju längre tid studenterna studerat vid universitetet.
Dessa är hyresbostäders studentförmedling, Boinfo/allmännyttan och privata
fastighetsbolag. Exempelvis använder 21 procent av studenter som studerat upp till 1 år
hyresbostäders studentförmedling, medan 44 procent av de som studerat mer än 2 år
använt samma instans. Sålunda mer än en fördubbling av andelen studenter som
använder denna förmedlande instans. Övriga fyra alternativ sjunker däremot bland
studenterna i takt med deras ökade studielängd. En förklaring kan vara att studenterna
söker sig till campus eller till Hyresbostäders övriga studentbostadsbestånd.

13.3 Viktiga faktorer vid val av boende under studietiden i Växjö
De viktigaste orsakerna till bostadsval bland studenter som inte är nöjda med sitt
nuvarande boende68 är hyreskostnad, närhet till universitet och bostadens standard.
Hyreskostnad, närhet till universitet och bostadens standard är aspekter som
återkommer oberoende på var studenterna bor, hur de bor, hur gamla de är eller hur
länge de studerat. Det finns dock ett antal undantag:

- Bostadens standard är mindre viktig bland studenter som har studerat mer än två år
(6%), bland studenter som bor i studentlägenhet (7%), bland studenter som bor på
campus (9%) och bland studenter mellan 25 och 29 år.

                                                
68 286 individer har svara på frågan, vilka är individer som inte är nöjda med nuvarande bostadsområde eller
nuvarande boendeform.
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Diagram 82: Viktigaste orsak till bostadsval bland studenter
som inte är nöjda med nuvarande boende (%)
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- Närheten till universitetet är mindre viktig bland studenter boende på annan ort
utanför Växjö (11%), bland studenter boende på annan ort utanför Kronoberg (9%) och
bland studenter som är 30 år och äldre69.

- Närheten till familjen är viktig bland studenter som är 30 år och äldre (24%).

                                                
69 Det är viktigt att tillägga att endast 29 individer ingår i gruppen som är 30 år eller äldre och som inte är nöjda
med sitt boende.
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Studenternas universitet
I detta avslutande kapitel resonerar vi kring Växjö universitet och dess funktion.
För att  förstå växjöstudenternas förutsättningar och förhållningssätt behöver vi
sätta in Växjö universitet i ett utbildningspolitiskt sammanhang.

Vi beskriver kort Växjö universitets karakteristika som lärosäte för högre
utbildning. Universitetet har genomgått flera genomgripande förändringar sedan
sedan filialetableringen 1968. Vi argumenterar för att vissa filialkarakteristika
på olika sätt fortfarande gör sig gällande. Med utgångspunkt från resultaten
i studien diskuterar vi universitetets funktion som en trampolin för studenter ut ur
regionen.

Vidare sammanfattar vi det som utmärker de studenter som studerar vid
universitetet. Vilka är deras bakgrunder? Hur skiljer sig deras förutsättningar för
studentlivet åt? Har studenterna olika förhållningssätt till studier och studentliv?
Hur ska vi förstå dessa olika förhållningssätt i relation till den verksamhet som
bedrivs på universitetet?
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14. Bilder av Växjö universitet

14.1 Det lilla universitetet
Den högre utbildningen i Växjö har en drygt trettioårig historia. Hösten 1968
utlokaliserades viss utbildning från svenska universitet till ett antal s k universitetsfilialer.
Lunds filial kom då att förläggas till Växjö. Två uttalade mål låg bakom filialbeslutet,
nämligen högre effektivitet och ökad jämlikhet70.

Effektivitetsmålets bakgrund var den kraftiga expansionen av antalet studenter i
mitten och slutet av 60-talet. Filialerna tillkom för att avlasta de hårt tyngda
moderuniversiteten. De utbildningar som etablerades var i stor utsträckning korta. De
var också yrkesinriktade i meningen att avlagd examen skulle leda fram till ett visst
yrke71. Utbildningseffektiviteten skulle öka då genomströmningen antogs vara bättre för
den här typen av utbildningar. Vidare antog man att själva utlokaliseringen skulle
medföra en allmän minskning av kostnaden per utbildningsplats.

Jämlikhetsmålet handlade om att utlokaliseringen skulle bidra till minskad social
snedrekrytering. Den geografiska rörligheten antogs vara mindre i de lägre sociala
klasserna. Filialerna kom därför att förläggas till regioner med låg allmän utbildningsnivå.
I och med filialernas tillkomst delades utbildnings- och forskningsorganisationen upp.
Växjö-filialen blev en ren undervisningsenhet. Till Växjö rekryterades främst lärare från
Lunds universitet och deras uppgift blev att undervisa. Filialen växte fram som en liten
undervisningsintensiv utbildningsenhet, inriktad på kortare yrkesutbildningar och med
målsättningen att rekrytera och undervisa icke traditionella studenter.

Drygt 30 år har förflutit sedan etableringen. Universitetsfilialen blev år 1977 högskola
och år 1999 universitet. Under perioden  har antalet studenter ökat från ca 500 till mer
än 10 000 och antalet ämnen från 1672 till ca 5073. Dessutom bedrivs det  idag forskning
inom ett stort antal ämnen. Lärosätet i Växjö har alltså på många sätt genomgått
genomgripande förändringar. Fortfarande gör sig vissa karakteristika från filialtiden
gällande.

För det första rekryteras en klar majoritet av studenterna liksom tidigare från
regionen. För det andra utgör icke-traditionella studenter en stor grupp vid Växjö
universitet. För det tredje saknas traditionella prestigeutbildningar fortfarande, t.ex.
jurist- och läkarutbildningarna. Växjös ekonom- och inte minst ingenjörsutbildningar har
lägre status än motsvarande utbildningar vid de gamla lärosätena74. För det fjärde är
universitetet tydligt orienterat mot yrkesutbildningar. Slutligen visar vår undersökning att
den renodlade undervisningskulturen fortsatt är mycket stark75.

                                                
70 Fasth, Aspekter på utlokalisering av högre utbildning, 1980, sid 9
71 Högskoleverket, De första 20 åren: utvecklingen vid de mindre och medelstora högskolorna sedan 1977,
Högskoleverkets rapportserie 1998:2 R, sid 12
72 Fasth Eva, Aspekter på utlokalisering av högre utbildning, 1980, sid 105
73 Utbildningskatalog Välkommen till Växjö universitet: utbildningar hösten 2002, 2002,  sid 2

74Prestigeutbildningar innebär således utbildningar med traditionellt hög status, som: juristutbildning,
läkarutbildning, arkitektutbildning, tandläkare, veterinär etc. För vidare diskussion kring prestigeutbildning, se
bl.a. Broady, Börjesson, Palme, Den sociala snedrekryteringen och konkurrens mellan lärosätena, i Thomas
fursusten (red) Perspektiv på högskolan i ett förändrat Sverige, Högskoleverket 2002.
75Utgångspunkten för den starka utbildningskulturen som råder vid Växjö universitet är studenternas attityder
till utbildningen och praktiker kring utbildning och undervisning. Undervisningskultur innebär i detta
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I Sverige har vi två nivåer i högskolesystemet. Vi har dels universiteten, som kan
utbilda forskare, men som också har en omfattande grundutbildning. Vi har vidare de
många högskolorna som bara får meddela undervisning på grundnivå. Gränsen mellan
högskola och universitet mjukas upp av möjligheten för en högskola att få meddela
forskarutbildning inom ett enstaka vetenskapsområde, utan att vara klassat som
universitet. Kalmar och Karlskona-Ronneby är t.ex. högskolor med ett godkänt
vetenskapsområde. I det svenska systemet är Växjö ett nytt, litet universitet, med starka
högskoleinslag.

Vi kan få en ännu tydligare bild av Växjö universitets karaktär som
utbildningsinstitution genom en jämförelse med det tydligt uppdelade amerikanska
universitetssystemet. I  Californien är de statliga universiteten uppdelade i tre skilda
system. Basen utgörs av ett stort antal Community College. Där blandas ämnesstudier på
grundutbildningsnivå med kortare, ofta två-åriga yrkesinriktade utbildningar (av poliser,
fastighetsförvaltare m.m.). På nästa nivå finns de s.k. State Universities. Här meddelas
undervisning i ämnen upp till magisternivå och här utbildas till yrken som socionom,
sjuksköterska, lärare m.m. Den översta nivån utgörs av olika campus inom University of
California (Berkeley och UCLA är de två största). Växjö – som alla svenska universitet –
rymmer inslag från alla tre nivåerna i det amerikanska systemet. Våra program- och
yrkesutbildningar ligger dock främst på State University och Community College nivå.
En intressant fråga är hur de ämnesorienterade studiernas karaktär och inriktning formar
– och formas av  - de program och yrkes-utbildningar som omger dem i Växjö.

14.2 Välkommen till Växjö – att välja och väljas
Till  Växjö universitet  kommer  en stor mängd studenter från  Kronoberg  och de
närmast omkringliggande länen. För många av dessa studenter är Växjö ett självklart
alternativ, eftersom allt annat är alltför avlägset, antingen geografiskt eller kulturellt.
Genom att välja Växjö kan dessa studenter kombinera högre studier med småbarn,
familjeliv eller umgänge med den gamla vänkretsen, vilket är helt avgörande för en stor
del av dessa studenter. Det som tilltalar denna grupp är främst det geografiska läget, men
även möjligheten att med en rimlig insats kunna skaffa en utbildning som är gångbar på
arbetsmarknaden. Genom att presentera sig som en trygg och vältrimmad
”undervisningsmaskin”  med hög servicenivå kan Växjö universitet vara lockande för
många individer ur denna grupp.

Till Växjö kommer dessutom en  något mindre grupp studenter som inte har sin
hemvist i Kronoberg eller omgivande län. De är unga och de söker sig till ett särskilt
utbildningsprogram – i vissa fall därför att de är intresserade av något som inte finns att
läsa på annat ställe i landet, men i andra fall därför att gymnasiebetyget inte medger
studier enligt förstahandsvalet utan i Växjö. För denna grupp är bostad och
möjligheterna till ett rikt och spännande studentliv särskilt viktiga. Även i denna grupp
tilltalas man av utbildningar som är gångbara på arbetsmarknaden. Genom att presentera
sig som det aktiva, ungdomliga campusuniversitetet  kan Växjö attrahera  individer ur
denna grupp.  Genom sin presentation utövar sålunda Växjö universitet en speciell sorts
lockelse på delar av den grupp som kan söka sig hit. Dessa  ”lockade” individer väljer i
                                                                                                                                                      
sammanhang att den lärarledda undervisningen är mycket viktig bland studenterna. För konkreta exempel se
kapitel 7 och 9, för en mer utförlig diskussion kring utbildningskulturen se vidare diskussion i detta kapitel.
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högre utsträckning än andra att faktiskt studera i Växjö och medverkar därigenom aktivt
till att definiera Växjö universitet och därefter göra det till vad det faktiskt är.

Dagens studenter som kommer till Växjö universitet gör det främst för att de vill ha
utbildningar inom specifika yrkesområden, inte för att de är speciellt intresserade av
något enskilt ämne. De väljer därför ett universitet som ger dessa möjligheter. Växjö
universitet är inte ett prestigeuniversitet. Snarare är det inriktat på utbildningar som väl
svarar mot de befintliga studenternas önskemål.

Men på samma vis som campusområdet är ointressant för studentgruppen över 30 år,
är det rimligt att anta att Växjö universitet i sin helhet är ointressant för delar av de
grupper som kunde ha sökt sig hit. T ex ser vi att antalet studenter med ursprung i de
övre sociala skikten är relativt litet i Växjö. Vidare finns det många studenter som inte
trivs i en campus- och yrkesorienterad studiemiljö. Man kan säga att alla universitet
genom sin profil implicit väljer sina studentgrupper i samma utsträckning som
studenterna väljer ett speciellt universitet. Så väljer Växjö universitetet med sitt utbud
och sin karaktär och växjöstudenterna  varandra.

En viktig fråga är om det i framtiden finns tillräckligt med studenter som kan och vill
låta sig väljas av Växjö universitet. Den höga andelen lokalt rekryterade studenter vid
vissa institutioner behöver inte vara ett problem, men kan i många fall visa sig vara det.
Kronoberg med omnejd är glest befolkat och konkurrensen från omgivande lärosäten –
gamla så väl som nya – hårdnar. Redan nu tar Växjö emot en imponerande del av de
småländska och blekingska gymnasiekullarna för högre utbildning. Men för varje år blir
antalet unga som inte vill flytta till storstan troligtvis färre.

Men även om den lokala studenttillgången  p g a  konjunktursvängningar eller annat
skulle öka, är det viktigt att Växjö universitet kan attrahera nya studenter utanför
närområdet.  Universitetets rykte, status och självbild förefaller hänga intimt samman
med denna förmåga. Det finns goda skäl att anta att rykte, status och självbild i grunden
styrs av den kvalité som universitetets utbildningar har. Vi menar att kvalité i utbildningen
delvis är en fråga om att tillfredsställa  studenternas legitima önskemål, men i  grunden
har det mer att göra med förmågan att utveckla vetenskaplig förmåga och reflexion hos
studenterna.

14.3 Olika studenter – olika studentliv
Studenterna vid Växjö universitet är ingen homogen grupp. Det är inte fruktbart att tala
om Växjös studenter med termen ”medelstudent”. Det finns skilda studentgrupper med
olika bakgrunder, olika vägar till universitetet, olika studie- och fritidsmönster och olika
framtidsplaner. Hur skiljer sig studenternas förutsättningar åt?

Viktiga skillnader beror på studenternas ålder och sociala bakgrund.
Studenter över 30 år utgör en fjärdedel av studenterna. Denna grupp har speciella
förutsättningar. Ett flertal kommer från studieovana miljöer och hade en svag koppling
till universitetsvärlden vid studiestarten. Det innebär i vissa fall begränsad förståelse och
svagt stöd för studierna från den närmaste omgivningen. Dessa studenter har relativt
lång arbetslivserfarenhet och de har ofta studerat på komvux. De söker Växjö universitet
som förstahandsval för att det ligger nära hemorten. I denna grupp är nästan 8 av 10
kvinnor. En majoritet av dem har barn, familj och  förvärvsarbete vid sidan av studierna.
Många bor i närområdet och studerar de på program sker det främst vid IVOSA och
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IPED. Det finns också en relativt stor grupp som studerar på halvfartskurser vid HUM
och SVI och tillbringar ett antal veckoslut i Växjö varje termin.

De yngre studenterna var vid studiestarten osäkra på vad universitetsstudier innebär,
trots att de kommer från något mera studievana familjer och har starkt stöd för studierna
hemifrån. Många kommer från orter utanför regionen, men majoriteten är från
Kronoberg med omnejd. Under studietiden bor de unga studenterna i Växjö. De
studerar oftast på program. Ser vi till de unga studenterna från närområdet så läser de
ämnen och kurser i högre utsträckning än de äldre studenterna. Yngre studenter
återfinns vid alla institutioner. Vid de tre MNT-institutionerna återfinns de allra yngsta.
Växjö är som tidigare nämnts i mindre utsträckning yngre studenters förstahandsval.

Olika åldersgrupper har olika förutsättningar för studier och för livet som student i
stort. För de äldre innebär studenttiden pendling till universitetet för föreläsningar ett
par gånger i veckan, i övrigt självstudier. Det övriga studentlivet kan, eller vill, de inte
engagera sig i. En konsekvens av detta är att dessa studenter, som på många sätt har
sämst studieförutsättningar, är de som är sämst representerade i viktiga styrelser och
organ. Denna grupp riskerar därmed att bli osynlig på Växjö universitet.

De yngre studenternas liv är annorlunda. De lever ett mer traditionellt studentliv. Det
är dessa som ses som studenter och de får definiera själva begreppet studentliv. De finns
representerade i de studentorgan som tillvaratar studenternas rättigheter och som
erbjuder möjligheter att påverka.

En annan viktig faktor är kön.
Skillnaderna framträder tydligast bland de yngre studenterna. En majoritet av de unga
kvinnorna är ambitiösa studenter som lägger ner mycket tid på sina studier. De lever
samtidigt ett hektiskt liv vid sidan av studierna. De trivs bra med studierna, men det är
bland dessa studenter vi hittar dem som lider av fysisk och psykisk ohälsa. Kvinnliga
studenter, i synnerhet de yngsta, känner sig trötta, kraftlösa och ensamma och uppger i
vissa fall att de blivit sjuka på grund av förhållandena i studierna.

De yngre manliga studenterna visar upp en mer pragmatisk hållning till sina studier.
De är inte så ambitiösa och läser inte lika mycket som sina kvinnliga kamrater. De
känner sig heller inte trötta eller ensamma i samma utsträckning som de kvinnliga
studenterna gör. Däremot har de ett lika rikt studentsocialt liv, som tar mycket tid i
anspråk. Festandet är en central del av det unga  studentlivet. Bland de unga männen är
alkoholen ett påtagligt inslag i studentlivet.

Boendet är en betydelsefull och särskiljande faktor
Boende är viktigt för alla studenter vid Växjö universitet. För de unga, särskilt de som
kommer från orter utanför länet, är möjligheten till en bostad och ett aktivt studentliv
det klart viktigaste när man väljer studieort. Därför söker sig främst yngre studenter till
campus, som har mycket stark dragningskraft; får man inte sin campuslägenhet direkt, så
söker man sig i hög utsträckning hit under hela studietiden. Följaktligen befolkas
campusområdet av unga studenter med intresse för det traditionella studentlivet. Under
studietiden deltar man intensivt i aktiviteterna som äger rum på området och umgås med
andra studenter i samma situation. Vi kan tala om en särskild campuskultur, som bl a
kännetecknas av att den är tydligt avskild från det övriga Växjö. Campusstudenterna har
sällan anledning att ta kontakt med övriga Växjö. För det mesta åker de från stan så snart
de är studielediga. De planerar att flytta iväg efter avslutade studier. Trots detta menar de
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att Växjö passar dem under studietiden -  även om kultur- och nöjeslivet ju kunde vara
bättre!

Trots att det finns många sätt att bo på om man är student i Växjö, är campus den
bild som tydligt förmedlas utåt genom utbildningskataloger och informationsblad från
universitetet och som troligen har stor betydelse när studenten väljer studieort. Campus
är starkt förknippad med en livfull, ungdomlig livsstil. Men på samma sätt som vissa kan
känna sig tilltalade av den bilden, så kan andra känna sig helt främmande inför den.

14.4 Studentkulturer och studiekulturer
Vilka förhållningssätt till studentlivet uppvisar de olika grupperna? Vilka studentkulturer
finner vi vid Växjö universitet? Och hur kan vi förstå dem?

Genom att kombinera två dimensioner  -  hur man förhåller sig till universitet som
organisation och till undervisningens innehåll -  kan vi i följande modell urskilja fyra
olika karakteristiska förhållningssätt bland universitetsstudenter.76 Modellen utgår från
graden av identifiering med utbildningsinstitutionen77 och typen av
bildningsorientering.78 Genom att kombinera dessa dimensioner får vi fyra typer av
studentkulturer:

- Akademisk studentkultur:  Studierna kommer i första hand. Studenten stävar efter att
få de bästa studieresultaten och har ett kritiskt förhållningssätt till studiernas innehåll.
Studierna är centrala även på fritiden. Studenten siktar mot högre examina. Målet med
studierna är gedigen allmän utbildning och viss bildning.

- Kollegial studentkultur: Målet med studierna är en allmän utbildning. Kamrater,
studentföreningsaktivitet och traditionellt studentliv kommer i första hand. Studierna
kommer i andra hand.

                                                
76 Inspiration till modellen är hämtad från E Fasth (Aspekter på utlokalisering av högre utbildning) och från
sociologerna B Clark och M Trow (College Peer Groups (1966).  
77 Identifiering med utbildningsinstitutionen innebär identifiering med den miljö som universitetet utgör.
Utbildningsinstitutionen ska ses som ett brett begrepp som även innefattar identifiering med studentsociala
organisationer nära knutna till universitetets verksamhet, exempelvis studentkår, nationsverksamhet etc.
Universitetsmiljön kan delas upp i en studiebunden sfär som explicit betingas av själva studierna, en icke-
studiebunden sfär som inte betingas av studierna eller endast implicit betingas av studierna (Fasth 1980).  Hög
identifiering med utbildningsinstitutionen kan innebära identifiering med ”akademin” genom studierna och
dess innehåll, lärare etc. Det kan även innebära identifiering genom den icke-studiebundna delen av
universitetsmiljön, dvs engagemang i studentkår, nation eller andra studentaktiviteter som inte explicit är
knutna till akademin dess verksamhet. Låg identifiering kan innebära att studenten inte identifierar sig med
utbildningsinstitutionen utan mot den. Det kan även innebära att studenten aldrig kommer i kontakt med- eller
engagerar sig i universitetsmiljön utanför den bundna studietiden.

78 Bildningsorienteringen  avser studenternas relation till kunskapsstoffet. Hög bildningsorientering innebär att
studenten söker kunskap utan att det primära målet är en bestämd och begränsad yrkeskompetens. Låg
bildningsorientering innebär en utbildning där målet är en bestämd och begränsad yrkeskompetens och där
kunskaper primärt mäts med yttre måttstockar (se exempelvis D Broadys diskussion om bildningsbegreppet i
”Skola för bildning” i SOU 1992:94). Bildningsbegreppet ska även ses mot bakgrund av den högre
utbildningens funktioner som det är formulerat i högskolelagens första kapitel, § 9: ”Den grundläggande
högskoleutbildningen skall ge studenterna; Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga
att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom
det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att;
söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med
personer utan specialkunskaper inom området” SFS 1992: 1434, ändring 2001:1263.
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- Icke-konformistisk studentkultur: Studenter som är intresserade av idéer som rör politik,
samhälle, kultur etc. De strävar efter en identitet genom utbildningen, men har ofta
referensgrupper utanför universiteten. Identifieringen sker därför också mot
utbildningsinstitutionen. De är kritiska mot lärarkåren, utbildningens innehåll och
utbildningsadministrationen.

- Yrkesinriktad studentkultur: Ambitiösa och arbetslivsorienterade studenter som inte
ägnar  sig åt den kollegiala kulturen. Målet med studierna är en specifik utbildning.

Figur 83: Fyra olika studentkulturer

Bildningsorientering

Identifiering med
utbildningsinstitutionen

De två studentkulturer som framträder i Student 2001 är den kollegiala och den
yrkesinriktade.

14.4.1 Den kollegiala studentkulturen
De studenter som främst omfattar den kollegiala studentkulturen är de unga
nybörjarstudenterna, som brutit upp från hemmiljön och som bosätter sig i Växjö, och
då helst på campus. De är oftast män men även många kvinnor återfinns i gruppen.
Speciellt tydlig är denna kultur bland de som studerar vid någon av MNT-institutionerna
och vid EHV, men även andra institutioner bidrar. En viktig anledning för många unga
studenter  att söka sig till Växjö är det aktiva studentlivet, som i Växjö främst handlar om
aktiviteter på campus.79

Ett viktigt mål med universitetsstudierna är ett välbetalt arbete. Man anser därför att
utbildningen bör vara specialiserad mot ett yrke och den examen man eftersträvar är en
programexamen. De ”kollegiala” studenterna ser i hög utsträckning studier som ett
arbete, och tar ledigt på helgerna.

En stor majoritet anser att  s k social kompetens är minst lika viktigt som
studieresultat och man ser gärna att näringslivet är med och påverkar innehållet i den
utbildning man går. Studenternas fritidsintressen och studier sammanfaller i liten
utsträckning och studierna får konkurrera med många andra aktiviteter. Ett aktivt liv

                                                
79 Ett par viktiga aspekter att uppmärksamma i samband med campus är alkoholkulturen och den psykiska
ohälsan i vissa studentgrupper. Att campusmiljön i stort är uppskattad, konstruktiv och positiv, innebär inte att
den är det på alla sätt  eller för alla studenter. Vissa beteende- och värdemönster ”byggs” in i den ungdomliga
miljön är inte enbart positiva. Den mycket höga alkoholkonsumtion som vi finner bland de manliga studenter
som bor på campus måste liksom de unga kvinnornas ohälsa tas på allvar.

                    Hög         Låg

Hög         Akademisk      Kollegial

Låg          Icke-                      Yrkesinriktad
                konformistisk
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med idrott, vänner, fester, och annat studentsocialt engagemang är viktigt och kommer
till uttryck i  programföreningar, nationer etc. Studenter som bär upp den kollegiala
studentkulturen är engagerade studenter som identifierar sig med
utbildningsinstitutionen genom aktiviteter utanför den studieinriktade ”akademin”.

Växjö som stad i övrigt är tämligen ointressant för denna grupp. De är inte
intresserade av traditionell sk finkultur och är inte heller engagerade i  traditionell politisk
verksamhet. De kollegiala studenterna är klart orienterade mot ett framtida yrkesliv.

14.4.2 Den yrkesinriktade studentkulturen
Omfattas av äldre studenter där studierna tillsammans med familjelivet står i centrum.
De äldre studenterna med barn och familj är ofta mycket ambitiösa studenter som i hög
utsträckning heltidsstuderar på program vid institutioner som IVOSA och IPED  - eller
som läser halvfart vid HUM eller SVI och pendlar till Växjö. Dessa studenter är inte
involverade i det ”studentikosa” livet eller i de studentorganisationer som finns vid
universitetet. De finns utanför det ”traditionella” studentlivet vilket innebär en låg grad
av identifiering med utbildningsinstitutionen. Däremot liknar dessa studenter de
”kollegiala” i så motto att de anser att utbildningen bör vara specialiserad mot ett yrke,
och att programexamen är det viktigaste målet med studierna. Inte heller i denna grupp
sammanfaller studier och fritidsintressen. Gruppen anser, på samma sätt som den
kollegiala gruppen, att social kompetens är minst lika viktig som studieresultaten. De
yrkesorienterade studenterna engagerar sig i studierna men är i övrigt inte intresserade av
studentlivet. Den sociala situationen och det kommande arbetslivet verkar sätta ramar
för denna grupps förhållningssätt till studier80. De ”yrkesorienterade” studenterna
kommer i stor utsträckning att stanna kvar i regionen efter studierna, där de flesta redan
bor. Där kommer många att gå in i arbeten inom den offentliga sektorn.

Trots mycket olika förutsättningar har studierna tydligen en likartad funktion för de
flesta av  studenterna vid Växjö universitet.

14.5 Vanlighetens kultur
Vi hittar få politiska aktivister och få medlemmar av filosofiska diskussionsklubbar vid
Växjö universitet. Studenternas liv vid sidan av studierna präglas i hög grad av aktiviteter
som vi kan beteckna som alldagliga eller vardagliga.  De ser på TV, arbetar och idrottar.
Är de unga umgås de med vänner och engagerar sig i studentsocial verksamhet medan
äldre studenters tid i stor utsträckning upptas av familjen. Studentkultur i Växjö präglas i
mycket hög grad av  ”vanlighetens kultur”. Ett bra jobb i framtiden, javisst, men utan ett
överdrivet engagemang i studiernas innehåll.

                                                
80 Det innebär att ett kommande arbetsliv (tillsammans med den sociala situationen) påverkar studenterna.
Studierna  relateras genomgående till vad studenterna uppfattar som nödvändiga kunskaper för ett specifikt
framtida yrke. Det verkar också handla om vad arbetsmarknaden har för förväntningar på studenterna och inte
tvärtom.
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14.6 Förändring och kontinuitet

14.6.1 Förändrade orienteringar?
Mindre grupper avviker från mönstret av likartade förhållningssätt och attityder till
studier och studentliv. Vi finner vissa skillnader mellan studenter beroende på hur länge
de studerat på högskolenivå. Jämfört med nybörjarstudenter orienterar sig de som
studerat på högskolenivå mer än två år i högre utsträckning mot studiernas innehåll och
mot utbildningsinstitutionen81. En mindre grupp studenter som studerat några år vid
universitet eller högskola har en något mer akademisk eller icke-konformistisk
orientering.

Exempel på dessa orienteringar är att ämnesstudier verkar bli allt viktigare. Ytterligare
exempel är ökad studielängd per vecka, bättre förberedelse inför examinationer och att
forskarutbildning ses som ett möjligt framtida alternativ. Det är också så att målet om att
studier ska resultera i ett välbetalt arbete minskar något bland studenter som studerat
några år. Speciellt verkar vissa studenter vid HUM och SVI orientera sig mot akademiska
och icke-konformistiska studentkulturer. Dessa studentkulturer är inte utbredda bland
växjöstudenterna men vissa mindre grupper omfattar dem.

14.6.2 En historisk jämförelse
Sociologen Eva Fasth genomförde 1970 en studie bland studenter vid dåvarande Växjö
universitetsfilial som i vissa delar är jämförbar med Student 2001. Fasth pekade på att
dåvarande Växjö universitetfilial år 1970 dominerades av två studentkulturer, nämligen
den yrkesinriktade och den kollegiala.82 Studenterna uppvisade med andra ord i stort sett
samma förhållningssätt till studier och studentliv då som nu. En viktig anledning till att
studera i Växjö 1970 var att filialen låg nära hemorten. Det är fortfarande viktigt för en
stor grupp studenter. I de fall studenter utifrån bodde i Växjö så åkte man, precis som
nu, till hemorten så snart tillfälle gavs. Studietiden per vecka är densamma år 2001 som
år 1970. Fasth visade också att växjöstudenternas förhållningssätt och attityder i liten
utsträckning förändrades under studietiden.

Många av de diskussioner om den högre utbildningen i Växjö som förs idag fördes
även 1970. Från studenters håll framfördes redan då kritik mot att ”bostadsbristen
indirekt blivit en rekryteringshämmande faktor”83 och att kulturutbudet i Växjö hade
brister84. Å andra sidan visade Fasth att såväl kulturintresset- som studenternas
kulturkonsumtion i Växjö var låg och att ”ordföranden i teaterföreningen efterlyst ett
aktivt engagemang från universitetets sida”, men han då menade att ”intresset var
obefintligt”85.

                                                
81 Förändringar i orienteringar på gruppnivå går inte att säkert uttala sig om. För att kunna göra säkra uttalanden
kring förändringar bland studenter krävs en longitudinell panelstudie av samma urvalsgrupp. Det enda som går
att uttala sig om är därför skillnader mellan studenter som studerat under olika lång tid.
82 Fasth Eva, Aspekter på utlokalisering av högre utbildning, 1980, sid 133
83 Ibid, sid 125.
84 Ibid, Sid 116.
85 Fasth Eva, Aspekter på utlokalisering av högre utbildning,1980, sid 107
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14.6.3 ”Körkort” och kritiskt tänkande
Även om vi inte finner någon medelstudent så uppvisar växjöstudenterna trots detta
vissa gemensamma förhållningssätt till studierna. Växjöstudenterna är ambitiösa och
målinriktade och deras yrkesinriktning styr i hög grad förhållningssättet till studier.
Studietiden vid Växjö universitet innebär för de flesta studenter en anpassning till och en
förberedelse för ett framtida yrkesliv. Studierna påverkas av kommande arbetsliv, inte
tvärtom. Genom studierna ska det nödvändiga ”körkortet”  för arbetslivet uppnås.
 Att studenter och universitetet är arbetslivsorienterade är givetvis inget problem i sig.
Ett problem är att universitetet i så liten grad lyckas påverka den utbildningssyn som
studenterna bär med sig allt  ifrån studiestarten, dvs en syn där färdigheter och etablerad
kunskap värderas på bekostnad av ett självständigt och kritiskt förhållningssätt. Denna
syn bryts inte upp i mötet mellan  studenterna, som har viss bakgrund och viss
förförståelse och utbildningsinstitutionen som är bärare av vissa traditioner.  Denna
utbildningssyn tycks snarare återskapas i undervisnings- och tentamenspraktiken. På
olika sätt – bl a genom den undervisningskultur som är förhärskande vid universitetet –
understöds och bevaras sedan denna utbildningssyn där inhämtande och kontroll av
faktakunskap utgör de centrala dragen.

De förhärskande examinationsformer och de brister i kursutvärderingar som
studenterna ger uttryck för i undersökningen kan tas som exempel. Salstentamen är den
vanligaste examinationsformen bland studenterna oavsett hur länge de studerat i Växjö.
Detta tillsammans med få schemalagda timmar och bristande utvärderingar av studenters
prestationer och kursers utformning och innehåll skapar specifika förutsättningar för
studierna. Kritik har under 90-talet vid ett flertal tillfällen riktats mot såväl den högre
utbildningens faktareproducerande examinationssystem och bristande
utvärderingssystem86. Detta är endast två exempel, men visar ändå på hur universitetet
som social institution är medskapare av de kulturer som utvecklas bland studenter.

Den fråga vi här måste ställa oss är i vilken utsträckning denna utbildningssyn är
funktionell för yrkeskarriärer på framtidens arbetsmarknader. Hur funktionell är en
tenta-inriktad fakta-inlärning visavi en utvecklad förmåga till kritiskt tänkande och
kritiskt kunskapstillägnande?  Det är också viktigt att fundera över hur studenternas
uppfattningar och universitetets praktik förhåller sig till Högskolelagens portalparagraf –
där vikten av det kritiska tänkandet framförs.

14.7 Universitetet som trampolin
Studenterna söker inte Växjö, de söker ett lärosäte och detta präglar i hög utsträckning
deras relation till Växjö. På många sätt kan universitetet jämföras med en annan
utbildningsinstitution och arbetsplats som har funnits tidigare i Växjö, nämligen
infanteriregemente 11. På I 11 arbetade genom åren ett antal lokalt stamanställda, och ett
antal riksrekyterade regementsofficerare,  med att ge olika grupper av värnpliktiga
utbildning under en kortare tid. De värnpliktiga lämnade därefter Växjö och återvände
därefter hem till arbete och vardag. På samma sätt utgör Växjö universitet i dag– särskilt
för de unga studenterna - en slags mellanstation på vägen till arbete i andra regioner. Vår
studie visar att de flesta kommer till Växjö för att bli studenter, inte Växjöbor. Deras

                                                
86 Se exempelvis Betänkande av högskoleutredningen 1992, Examination i högskolan 1997, Examination vid
högskolor och universitet 1997, Uppfattningar om examination 1997, Börjar grundbulten rosta? 1999.
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intressen och behov tillgodoses till stor del genom universitetet och campus  och det
geografiska avståndet mellan campus och centrum förstärker det sociala avståndet till
Växjö.

De äldre studenterna söker inte alls till campus. Orsakerna till detta är att de ofta
kommer från närområdet, och därför redan har ett väl fungerande boende – ofta i eget
hus – samt att de i stor utsträckning kombinerar sina studier med barn, familj och i vissa
fall även arbete. Men det är bland dessa studenter vi hittar dem som uppger att de tänker
stanna kvar eller t o m flytta in till stan efter avslutade studier. 87 Men campusstudenter
kommer alltså till Växjö för att följa ett studieprogram, träffa andra studenter och ha kul
under ett antal år. Därefter tackar de för sig och flyttar vidare. Det samma gäller för
övrigt unga studenter som kommer från Växjö kommun. De har under studietiden eget
boende i samma utsträckning som de inflyttade programstudenterna. Och efter studierna
vill även dessa unga studenter flytta från regionen. Denna process underlättas utan
tvekan av campuslivet, som tillsammans med studierna fungerar som en trampolin ut ur
regionen

14.8 Slutord
Åsikterna om Växjö universitetet och växjöstudenterna är många och diskussionerna
ofta livliga, både inom och utanför universitetet. Från olika håll förmedlas olika
uppfattningar om vad universitet är, och inte minst vad det borde vara. Uppfattningarna
skiftar också om vilka studenterna är, vad de gör och inte gör. Det vi förhoppningsvis
förmedlat genom denna rapport är att bilden är komplex. Inte sällan avviker den från de
bilder av studenterna och verksamheten som åtminstone vi själva hade vid studiens
början.

                                                
87 Vi kan konstatera att i diskussionen kring att knyta studenter, speciellt de boende på campus, till övriga
staden för integrering i det övriga samhällslivet i Växjö så glöms den grupp bort som i realiteten är de som kan
tänka sig stanna kvar i regionen!



103



104



105

Litteratur- och källförteckning
Fasth Eva, Aspekter på utlokalisering av högre utbildning, Lund 1980

Statistiska centralbyrån (2001), Nybörjare, registrerade och examina 1999/2000, Statistiska
meddelanden UF 20 SM 0101, Stockholm SCB

Statistiska centralbyrån (2000), Högskolestuderande med utländsk bakgrund: Höstterminerna
1998 och 1999,  Statistiska meddelanden UF 19 SM 0001. Stockholm SCB

Statistiska centralbyrån (2000), Social bakgrund bland högskolenybörjare 1990-91-98/99,
Statistiska meddelanden UF 20 SM 0002. Stockholm SCB   

Clark B, Trow M, The organizational context, i T. M.  Newcomb och E. K. Wilson (red)
College peer groups, Chicago 1966

Broady Donald, Bildningstraditioner och läroplaner, i SOU 1992: 94, Skola för bildning,
Huvudbetänkande av läroplanskommitén. Stockholm 1992

Broady Donald, Börjesson Mikael, Palme Mikael, Den sociala snedrekryteringen och
konkurrens mellan lärosätena, i Thomas fursusten (red) Perspektiv på högskolan i ett förändrat
Sverige, Högskoleverket 2002.

Svensk författningssamling 1992:1434. Ändringar 2001:1263

Högskoleverket (1997), Examinationen i högskolan, Högskoleverkets rapportserie 1997:
39R. Stockholm 1997

Högskoleverket (1998), De första 20 åren: Utvecklingen vid de mindre och medelstora högskolorna
sedan 1977, Högskoleverkets rapportserie 1998:2 R. Stockholm 1998

Olsson Niklas, Examination vid högskolor och universitet, Högskoleverket, Stockholm 1997

Trowald Nils, Uppfattningar om examination, Högskoleverket, Stockholm 1997

Välkommen till Vväxjö universitet: utbildningar hösten 2002,2002,

Westling Håkan (red), Börjar grundbulten rosta?, Rådet för högskoleutbildning, Stockholm
1999



106



107

Appendix 1
Inledning
I detta appendix redogör vi för hur projektet ”Student 2001” genomfördes. Följande
redovisas:

• Studiens förutsättningar
• Genomförandet av studien
• Analys av bortfallet
• Statistisk profil över de studenter som besvarat enkäten

Bakgrund
På initiativ av Gunnar Olofsson (sociologi) och Eva Lundberg (medie- och
kommunikationsvetenskap) 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 skaffa fram information som
kunde fungera som planeringsunderlag för universitetet och dess institutioner och för
studentkåren.

En viktig intressent i undersökningen blev Växjö kommuns avdelning för
bostadsplanering, som behövde veta mer om de behov och krav som studenterna  ställer
på Växjö kommun. Gemensamt formulerades ett antal teman som skulle undersökas  i
en  enkätstudie. I studien tog vi upp studenternas bakgrund, studenternas studie-, fritids-
och datorvanor, studenternas inställning och vanor gällande synen på universitet och
kommun. Vi undersökte särskilt studenternas boende- och resandesituation.
Trots att studien urvalsmässigt var relativt liten (145 informanter) gav den upplysningar
av intresse för dem som arbetar med marknadsföring och rekrytering, med undervisning
och med planering för annan studentanknuten verksamhet. ”Studentbarometerns”
begränsningar medförde dock att det inte gick att uttala sig om hela studentkollektivet.

Under läsåret 2000-2001 har vi därför genomfört en ny betydligt mera omfattande
och systematisk  studie av dagens växjöstudenter. Projektet har fått namnet Student 2001
och syftar till att ge en bred bild av den brokiga grupp människor som växjöstudenter
utgör.

Syfte
Studien syftar till att öka kunskapen om studenterna för att kunna möta behov och krav
som såväl studenter som universitetsrelaterad personal ställer på universitetet och
kommunen. Vi frågar om studentens sociala och utbildningsmässiga bakgrund,
studentens specifika relationer till- och värderingar av studier, socialt liv, Växjö
universitet och Växjö stad. Student 2001 är en relativt heltäckande studie av
växjöstudentens livssituation.
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Organisation och personal
Initiativet till Student 2001 togs av Gunnar Olofsson (sociologi), Eva Lundberg (medie-
och kommunikationsvetenskap), och Magnus Eriksson (sociologi). Dessa tre utgör
ledningsgruppen och ansvarar för studien. Magnus Eriksson har tillsammans med Eva
Lundberg skött det dagliga arbetet vad gäller planering, utformning, konstruktion av
formuläret och datainsamling samt hållit kontakten med studiens olika intressenter och
fungerat som projektledare.

En projektgrupp har formats som stöd: Eva Fasth (sociologi, Lunds universitet)
Ingrid Jönsson (Centrum för Kulturforskning), Göran Jense (sociologi) och Solbritt
Schyberg (pedagogik) har fyllt en viktig funktion som kritiska samtalspartners då de har
erfarenhet av liknande studier.

I en vidare referensgrupp har representanter för universitetets institutioner,
universitets planeringsavdelning, informantionsavdelning, studenthälsan, student-kåren,
universitetsbibliotek och övriga intressenter ingått. Syfte här har varit att säkerställa att
studien blir ett välförankrat, gemensat projekt.

Enkätkonstruktion, urvalsförfarande och datainsamling

Enkätkonstruktion
Enkätunderlaget till Studentbarometern (1999) har använts som förlaga till Student 2001.
Enkäten 2001 har utvecklats betydligt. Intressenter från institutioner, kommun,
universitetets centraladministration och studentkåren har varit med och påverkat
innehållet i enkäten. Enkäten har konstruerats  i fem moduler.

Enkätstruktur och innehåll
Enkätens fem moduler kan ses som självständiga och därmed utbytbara avdelningar:

Modul 1. Denna modul består av bakgrundsfrågor. Studenternas ålder, kön,
uppväxtort, civilstånd, sociala bakgrund, utbildning och etnisk bakgrund. Även frågor
som behandlar studentens arbetslivserfarenhet, huruvida studenten studerar på program
eller fristående kurser, om studenten studera på hel- eller halvfart, vilka specifika
program och kurser studenten läser och har läst etc finns med. Vidare  innehåller
modulen frågor om bakgrund till studier på Växjö universitet. Frågorna i modul 1 är
relevanta för de övriga fyra modulerna.

Modul 2. Denna modul är en fördjupning av kunskapen om växjöstudenten och
dennes specifika vanor och preferenser. Här behandlas studenternas studiemönster,
studiesociala situation och sociala liv, kultur, fritidsintressen och vanor, attityder till
Växjö stad och universitet, ekonomi, och syn på den specifika situation som studier i
Växjö innebär.

Modul 3. I denna modul har intressenter utanför universitetet påverkat specifika
frågeteman och givit förslag på frågor. Växjö kommuns avdelning för bostadsplanering
och KFAB har fungerat som beställare av frågor gällande studenternas bostadssituation.
Växjö kommuns engagemang är en uppföljning av deras medverkan i projektet
Studentbarometern.
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Modul 4. Denna modul är konstruerad av Växjö studentkår och utgår från vad
studenterna anser vara viktiga frågor att få svar på. En arbetsgrupp, till stor del
bestående av studenter, har involverats i konstruktionen av denna modul.

Modul 5. Denna modul är institutionsspecifik. Sex Institutioner (IBP, IPS, MSI, HUM,
IPED och SVI) har utformat frågor man anser vara av vikt för den egna institutionen
och som inte ryms inom ramen för modul 1 och 2.

Konstruktionen av enkäten har genomförts tillsammans med de olika referensgrupperna
under hösten/vinter 2000/01. Den metodologiska referensgruppen har varit involverad i
utformningen av frågor och påverkat såväl omfattningen av enkäten som dess
utformning. Ett antal möten har hållits med övriga intressenter för att diskutera innehåll
och utformning. Då det stod klart att enkäten blivit alltför omfattande så ”bantades”
formuläret.

Under april månad genomfördes en pilotstudie bland cirka 120 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. Studenterna
fyllde i enkäterna tillsammans med 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
formuläret fortfarande var för omfattande och tog för lång tid att besvara..
Efter utprövningen av formuläret omarbetades det i samråd med de olika
referensgrupperna. Vissa frågor lyftes ut eller omformulerades och dispositionen
omarbetades. Det slutgiltiga frågeformuläret kom att omfatta knappt 130 frågor
fördelade på 30 A4-sidor. I samband med att vi färdigställde frågeformuläret
konstruerade vi även ett sk kodschema och ett följebrev.

Urvalsförfarande och distribution
Vi bestämde att göra ett urval bland samtliga personer som under vårterminen 2001 var
inskrivna som universitetsstuderande i Växjö. Följande grupper togs bort ur
urvalsramen: de som studerar på s k uppdragsutbildningar, de som studerar på s k basår
eller kvalificerad yrkesutbildning, datautbildning i Svängsta för kvinnor (gymnnivå). De
uppräknade grupperna läser inte under samma förutsättningar som andra studenter, de
har inte antagits  inom det reguljära universitetssystemet (uppdragsutbildningar) och läser
inte heller på universitetsnivå (NT-svux). De studenter som går på kvalificerade
yrkesutbildningar läser på en nivå mellan gymnasiet och universitetet.

Som urvalsram har universitets studieadministrativa system, Ladok, använts. Ladok
som står för Lokalt ADB-baserat studieDOKumentationssystem, är ett datorbaserat
system för uppgifter om studerande i den grundläggande utbildningen och i
forskarutbildningen. LADOK ägs av ett konsortium som består av ca 35 högskolor och
universitet. Utifrån Ladok drogs ett stickprov genom OSU (obundet slumpmässigt urval)
och urvalet bestämdes till 1500 individer. 45 utbytesstudenter kom av misstag med i
urvalet och togs bort. Det effektiva urvalet är därför 1455 studenter. Frågeformuläret
distribuerades därefter som postenkät med svarskuvert adresserat till Växjö universitet.
Informanterna hade även möjlighet att lämna sin enkät direkt i en svarslåda placerad vid
universitetets huvudentré.
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Datainsamling
Datainsamlingen startades den 26 april 2001 då 1500 frågeformulär skickades ut.
Därefter skickades tre påminnelser ut inom loppet av cirka fyra veckor (från
datainsamlingens början). En kampanj bedrevs i form av affischering på
universitetsområdet för att tydliggöra för informanter enkätens vikt. För att stimulera
informanter att besvara enkäten så lottades ett antal priser ut.
Inflödet av besvarade enkäter löpte förhållandevis jämnt under en månads tid, utan
någon egentlig topp. Svarsfrekvensen blev slutligen 70 procent eller 1011 inkomna
enkäter. Den relativt höga svarsfrekvensen, tillsammans med det faktum att
urvalsförfarandet var slumpmässigt, gör det möjligt att uttala sig om
studerandekollektivet på Växjö universitet.

Kodning, redigering och kontroll
Under juni månad genomfördes manuell inkodning av enkäterna i statistikprogrammet
SPSS. I samband med detta avidentifierades individposterna på så sätt att personnummer
skildes från enkätnummer. Kodningen av materialet har kvalitetskontrollerats, och vissa
omkodningar av enkäten har genomförts.

Bortfallsanalys
 Av de 1455 som ingick i urvalsgruppen och som därmed representerar studenter vid Växjö universitet,
svarade 70 procent eller 1011 på enkäten. Bortfallet är således 444 personer eller 30 procent. Nedan
följer en redogörelse för bortfall utifrån kön, ålder och bostadsort88.

Tabell 84: Bortfallsanalys av bakgrundsvariabler

Urval (n=1455) Svarande (n=1011) Svarat % Ej svarat %
Kön
Man 583 338 58 42
Kvinna 867 668 77 23

Ålder
20-24 år 688 494 72 28
25-29 år 406 268 66 34
30- år 348 236 68 32

Boendeort
Växjö kommun 984 716 73 27
Övriga Kronoberg 144 99 69 31
Utanför Kronob. 313 184 59 41
_____________________________________________________________________________ ___

                                                
88 Detta är de variabler som var möjliga att jämföra utifrån befintliga uppgifter.
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Sammanfattning bortfall
Sammanfattningsvis kan följande mönster i bortfallsfrekvenser nämnas:

- Andelen vägrare är betydligt större bland manliga studenter jämfört med kvinnliga.
En nästan dubbelt så stor andel av männen vägrade att besvara enkäten.

- Andelen vägrare är större bland studenterna mellan 25-29 år i förhållande till
andelen i övriga åldergrupper.
- Andelen vägrare är större bland studenter som bor utanför Kronobergs län i
jämförelse med övriga boendeområden/orter.
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Bakgrundsvariablers faktiska och procentuella fördelning
Här redovisas för olika bakgrundsvariablers procentuella (och faktiska) fördelning av
besvarandekollektivet.

Tabell 85: Kön

 kön

338 33 34 34
668 66 66 100

1006 100 100
5 0

1011 100

man
kvinna
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Vad gäller könsfördelningen visar det sig att 66 procent kvinnor och 34 procent män
ingår i studien. I den totala urvalsgruppen på 1455 individer, var 60 procent (867
individer)  kvinnor och 40 procent (583 individer) utgjordes av män.

Tabell 86: Ålder

ålder

494 49 49 49
268 27 27 76
236 23 24 100
998 99 100
13 1

1011 100

20-24 år
25-29 år
30- år
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Tabell 87: svensk/utländsk bakgrund

etnisk bakgrund

891 88,1 88,7 88,7
114 11,3 11,3 100,0

1005 99,4 100,0
6 ,6

1011 100,0

Svensk bakgrund
Utländsk bakgrun
Total

Valid

99,00Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Tabell 88: Social bakgrund

högsta yrkesposition i hushåll

247 24,4 25,1 25,1
397 39,3 40,4 65,5
212 21,0 21,6 87,1
127 12,6 12,9 100,0
983 97,2 100,0

7 ,7
21 2,1
28 2,8

1011 100,0

arbetarklass
lägre medelklass
högre medelklass
företagare, lantbrukare
Total

Valid

5,00
System
Total

Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Tabell 89: Civilstånd

civilstånd

513 51 51 51
492 49 49 100

1005 99 100
6 1

1011 100

ensamstående
gift, partner, sambo etc
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Tabell 90: Barn i hushåll

barn i hushåll

205 20 20 20
798 79 80 100

1003 99 100
8 1

1011 100

barn i hushåll
ej barn i hushåll
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Tabell 91: Bostadsområde/ort

 

303 30,0 30,3 30,3
109 10,8 10,9 41,2
260 25,7 26,0 67,3

44 4,4 4,4 71,7
99 9,8 9,9 81,6

184 18,2 18,4 100,0
999 98,8 100,0

12 1,2
1011 100,0

Campusområdet
Växjö centrum
Annan stadsdel i Växjö
Annan ort i Växjö
Annan ort i Kronoberg
Ort utanför kronoberg
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

Tabell 92: Institutioner

 institutionsfördelning

117 11,6 11,7 11,7
238 23,5 23,8 35,6
179 17,7 17,9 53,5
179 17,7 17,9 71,4
85 8,4 8,5 80,0

122 12,1 12,2 92,2
33 3,3 3,3 95,5
45 4,5 4,5 100,0

998 98,7 100,0
13 1,3

1011 100,0

HUM
SVI
EHV
IPED
IVOSA
MSI
IBP
IPS
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent



115

Tabell 93: Universitetsålder, dvs antal år som
student vid universitet/högskola

universitetsålder

204 20,2 20,2 20,2
273 27,0 27,0 47,2
534 52,8 52,8 100,0

1011 100,0 100,0

1 år
2 år
mer än 2 år
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Tabell 94: Antal år vid Växjö universitet

 antal år vid Växjö universitet

348 34,4 34,8 34,8
272 26,9 27,2 62,0
380 37,6 38,0 100,0

1000 98,9 100,0
11 1,1

1011 100,0

1 år
2 år
mer än 2 år
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent




