
Mellanårsenkät 2019
En undersökning om hur du upplever din 

utbildning och studiemiljö på KTH



1. Var har du i huvudsak vuxit upp?

 Sverige  

 Norden (ej Sverige) 

 Land inom EU (ej Norden), ange land: 

 Land utanför EU, ange land: 

2. Har du svenska som modersmål?
Med modersmål avses det första språket du talade.

 Ja 

 Nej 

3. Har någon eller båda av dina föräldrar högskole- eller universitetsutbildning?

 Ja, båda föräldrarna 

 Ja, en av föräldrarna 

 Nej 

 Vet ej 

4. Vilken boendeform har du?

 Egen bostad (1:a hand) eller studentbostad 

 Bor kvar hemma hos föräldrar 

 Tillfälligt boende (2:a hand) 

 Kollektiv 

 Inneboende 

 Annat, nämligen: 

5. Har du gått tekniskt basår/bastermin på KTH?

 Ja 

 Nej 
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• Använda bläckpenna

• Markera dina svar med kryss, så här:

• Om du svarat fel täck hela rutan med det felaktiga krysset, så här:

Frågeblanketten läses maskinellt. Vi ber dig därför att:



6. Hur tycker du att din nuvarande utbildnings svårighetsgrad hittills har varit?

 För låg 

 Lagom 

 För hög 

7. Hur tycker du att tempot i din nuvarande utbildning hittills har varit?

 För låg 

 Lagom 

 För hög 

8. Hur motsvarar ditt utbildningsprogram dina förväntningar?

 Det överträffar mina förväntningar 

 Det motsvarar mina förväntningar 

 Det understiger mina förväntningar 

9. a) Skulle du välja det här utbildningsprogrammet om du valde program idag?

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

b) Skulle du rekommendera det här utbildningsprogrammet till någon som är intresserad av att
studera inom området?

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

10. Om du gör en sammanvägning av din nuvarande utbildning hittills, vad tycker du då om…

Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Varken 
bra eller 

dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

a. … utbildningens ämnesinnehåll?

b. … utbildningens pedagogiska upplägg?

c. ... hur kurserna hänger ihop och bygger på
varandra?  

d. … undervisningen?

e. … utbildningens forskningsanknytning?

f. … utbildningens arbetsmarknadsanknytning?

g. … information om valbara kurser och inriktningar?

h. … studieinformationen generellt?

i. … schemaläggningen?

j. … kursinformation?

k. … lärarnas/handledarnas stöd och uppmuntran i
studierna? 

l. … studentinflytandet?
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Fortsättning fråga 10. 

Om du gör en sammanvägning av din nuvarande utbildning hittills, vad tycker du då om… 

Mycket 
bra 

Ganska 
bra 

Varken 
bra eller 

dåligt 

Ganska 
dåligt 

Mycket 
dåligt 

m. … lärarnas tillgänglighet?

n. … lärarnas pedagogiska förmåga/insats?

o. … lärarnas ämneskunskaper?

p. … assistenters pedagogiska förmåga/insats?

q. … kvaliteten på utbildningen?

11. Känner du att du blir uppmärksammad av dina lärare?

 Ja 

 Ja, delvis 

 Nej 

12. Tycker du att det är lätt eller svårt att identifiera dig med rollen som ingenjör/arkitekt/lärare?

 Lätt 

 Både lätt och svårt 

 Svårt 

13. a) Har du en idé om vad du vill arbeta med efter avslutad utbildning?

 Ja, en tydlig idé 

 Ja, en ungefärlig idé 

 Nej Gå till fråga 14a 

b) Tror du att din utbildning leder fram till det målet?

Ja

Ja, delvis

Nej

14. a) Känner du att du passar in på KTH?

 Ja Gå till fråga 15a 

 Ja, delvis Gå till fråga 15a 

 Nej

b) Om nej, varför inte?
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15. a) Känner du att du passar in på ditt utbildningsprogram?

 Ja Gå till fråga 16 

 Ja, delvis Gå till fråga 16 

 Nej

b) Om nej, varför inte?

16. Hur trivs du med dina studiekamrater?

 Bra 

 Varken bra eller dåligt 

 Dåligt 

17. Hur nöjd eller missnöjd är du hittills med …

Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

Ganska 
missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

a. … din arbetsinsats i studierna?

b. … din egen utveckling av kunskaper och
färdigheter i utbildningen? 

c. … dina studieresultat (poäng och betyg)?

d. … din studiemotivation?

e. … kontakten med lärare/handledare?

f. … kursinformationen?

g. … den sociala samvaron med
studiekamraterna?     
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18. För hur stor del av de kurser du läst inom programmet instämmer du med följande
påståenden?

Alla 
kurser 

Många 
kurser 

Hälften 
av 

kurserna 

Några 
kurser 

Inga 
kurser 

Jag har nått de studieresultat jag förväntat mig 

Lärarna har gjort ämnet intressant 

Samarbetet mellan oss studenter fungerar bra 

Jag har fått god information om schema, 
inlämningstider och liknande 

Jag har haft en klar bild av hur jag legat till på 
kurserna 

Lärare och personal har gett mig det stöd jag 
efterfrågat 

Jag har fått tillräckliga studieanvisningar för att ha 
möjlighet att klara kurserna 

Kurserna har kopplat väl mot tidigare och 
kommande studier 

Jag har varit väl insatt i kursmål och syftet med 
kurserna 

Det är tydligt hur kurserna hänger ihop med andra 
kurser på programmet 

Lärarna har varit engagerade i mina studier och i 
min utveckling 

19. Hur fördelar du din tid under en typisk vecka under vårterminen 2019?

0 tim. 1-5 
tim. 

6-10
tim.

11-15
tim.

16-20
tim.

21-25
tim.

26-30
tim.

31- 
tim. 

a. Deltar i schemalagd undervisning
(inklusive labbar, räknestugor m.m)

b. Arbetar i grupp utanför schemalagd
undervisning

c. Studerar ensam

d. Är engagerad i studentkåren/
sektionen

e. Arbetar vid sidan av studierna

f. Umgås med vänner och familj

g. Motionerar

h. Andra fritidsaktiviteter
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20. a) Har din studiesituation känts så svår att du har behövt hjälp?

 Ja 

 Nej Gå till fråga 21 

b) Har du då bett om hjälp?

Ja

 Nej Gå till fråga 21 

c) Vart vände du dig för att få hjälp i din studiesituation?
Fler än ett svarsalternativ får anges.

 Lärare 

 Personal vid utbildningskansli, t.ex. studievägledare, programansvarig, utbildningshandläggare 

 Studenthälsan, t.ex. leg. sjuksköterska, kurator, läkare 

 Högskolans Studentkår THS och/eller studerandeskyddsombud 

 Vänner och familj 

 Studiekamrater 

 Biblioteket 

 Annan, nämligen: 

d) Fick du då den hjälp du behövde?

Ja                  Gå till fråga 21

Nej

e) Om nej, varför inte?

21. Akademiskt resurscentrum (ARC) erbjuder stöd till studenter. Vad tycker du om…. 

Mycket 
bra 

Bra Varken 
bra eller 

dåligt 

Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet inte/ 
Ingen 
åsikt 

a. … den hjälp du kan få med språk och
skrivande genom individuell 
skrivhandledning? 

b. … den hjälp du kan få med språk och
skrivande genom ARC-seminarier? 

c. … stöd i informationshantering via
biblioteket? 

22. Har du deltagit i ARC:s lunchseminarier för att få hjälp med t ex skrivande, referenshantering,
studieteknik mm.?

 Ja 

 Nej 
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23. KTH har som mål att hållbar utveckling ska vara integrerat i alla utbildningsprogram så att
studenterna efter examen ska kunna bidra till detta.

Helt Till stor 
del 

Till viss 
del 

Inte alls Kan inte ta 
ställning/ 

Ingen åsikt 

a. Hur väl uppfyller din utbildning detta mål enligt
dig?

b. I vilken utsträckning ingår hållbar utveckling i
din utbildning?

24. När det gäller innehållet av hållbar utveckling inom ditt program, ange vad som varit bra och
vad du tycker kan förbättras:

25. Har du under de senaste 6 månaderna övervägt att …

Aldrig  Någon 
gång 

Några 
gånger 

Ofta 

a. … förändra dina nuvarande studievanor?

b. … byta program inom KTH?

c. … byta till annan högskola/universitet?

d. … göra studieuppehåll?

26. Har du under de senaste 6 månaderna övervägt att sluta att studera?

 Ja, ange varför: 

 Nej 

27. Har du under de senaste 6 månaderna …

Varje 
dag 

3-4 ggr
per

vecka 

1-2 ggr
per

vecka 

1-3 ggr
per

månad 

Mer 
sällan/ 
Aldrig 

a. … haft huvudvärk?

b. … känt dig mycket trött och håglös?

c. … haft magbesvär och/eller halsbränna?

d. … haft ont i kroppen, t.ex. rygg eller nacke?

e. … haft svårt att sova p.g.a. tankar på studierna?

f. … känt stark olust inför att sätta dig och plugga?

g. … haft så mycket att plugga att du hoppat över måltider?

h. … känt stark oro för dina studier?

i. … känt stark oro inför tentamen?

j. … känt att du är för trött för eller saknar tid för vänner,
familj eller fritidsaktiviteter? 
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28. Har du under de senaste 6 månaderna känt oro över …

Ja  Nej

a. … din bostadssituation?

b. … din ekonomi?

c. … din relation till vänner, partner eller familj?

d. … att inte kunna fullfölja dina studier?

e. … att inte få arbete efter avslutade studier?

29. a) Har du under din tid på utbildningen tagit uppehåll från studierna?

 Ja 

 Nej Gå till fråga 30a 

b) Hur länge totalt har du haft studieuppehåll från din utbildning?
Vid del av termin, avrunda uppåt.

 En termin 

 Två terminer 

 Tre terminer 

 Fyra terminer eller mer 

c) Vilken var den huvudsakliga anledningen till studieuppehållet?

Var mer intresserad av annat program på KTH

Andra studier i Sverige

Andra studier utomlands (ej via KTH)

Var studietrött

Fick inte studiemedel

Resa

Arbete

Hälsoskäl

Familjeskäl, t.ex. föräldraledig/vård av barn

Värnplikt

Annat, nämligen:
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30. a) Upplever du att du har blivit utsatt för kränkande särbehandling vid KTH under din studietid?
Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera studenter på ett
kränkande sätt som kan leda till ohälsa hos de som drabbas eller till att dessa ställs utanför
utbildningens gemenskap. Exempel på kränkande särbehandling kan vara att inte hälsa på någon, att
kalla någon för öknamn, att frysa ut någon, att exkludera någon från möten, att anklaga någon
orättvist, att hänga ut någon personligen eller att kalla någon för kränkande saker inför andra.

Fler än ett svarsalternativ får anges.

 Nej                   Gå till fråga 30c 

 Ja, p.g.a. kön 

 Ja, p.g.a. könsöverskridande identitet eller uttryck 

 Ja, p.g.a. etnisk tillhörighet 

 Ja, p.g.a. religion och annan trosuppfattning 

 Ja, p.g.a. funktionsnedsättning 

 Ja, p.g.a. sexuell läggning 

 Ja, p.g.a. ålder 

 Ja, p.g.a. annat. Ange vad: 

b) Av vem/vilka har du blivit utsatt för kränkande särbehandling?
Fler än ett svarsalternativ får anges.

 KTH-studenter 

 Lärare/assistenter 

 Personal vid utbildningskansli, t.ex. studievägledare, programansvarig, utbildningshandläggare 

 Tekniska Högskolans Studentkår THS och/eller studerandeskyddsombud 

 Annan personal på KTH, ange vilken: 

c) Har du upplevt att du någon gång har blivit kränkt i din studiemiljö på KTH eller i samband
med aktiviteter relaterade till dina studier på något av följande sätt:
Sexuella trakasserier är ett oönskat beteende av sexuell natur, till exempel kommentarer, bilder,
berättelser, skämt, tafsande, inviter eller filmer.
För mer information och stöd: https://www.kth.se/student/studentliv/likabehandling-jams

Fler än ett svarsalternativ får anges. 

 Sexuella skämt 

 Kommentarer eller frågor om din eller någon annans kropp, utseende eller beteende 

 Via mejl, sms, telefonsamtal eller på annat sätt fått oönskade sexuella kommentarer, skämt, 
berättelser, bilder eller filmer 

 Oönskad beröring av sexuell karaktär, till exempel tafsande eller kyssar 

 Oönskade inviter från personal på KTH 

 Oönskade och upprepade inviter från andra studenter på KTH, trots att du har sagt ifrån 

 En sexualiserad jargong i studiemiljön 

 Hot om sexuella övergrepp eller andra sexuella handlingar 

 Grövre sexuella övergrepp, till exempel våldtäkt 

 Nej, jag har ingen erfarenhet av ovanstående 
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31. Vad har hittills varit viktigast för att det ska gå bra för dig i dina studier på programmet?

32. Vad tycker du är det bästa med och mindre bra med din utbildning och din tid vid KTH?
Dina synpunkter är viktiga för att åstadkomma förbättringar av utbildningarna och trivseln på KTH.

Tack för att du svarade på frågeblanketten!  
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