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STUDIEBAROMETERET 2021 
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Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Utdanningsutvalget 23.03.2022 6/22 

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Programlederne tar med seg innspillene som framkom i møtet i det videre arbeidet med 
studieprogrammene. 
 
Bakgrunn: 
Resultatene fra Studiebarometeret 2021 ble lansert på NOKUT-frokosten tirsdag 08.02.22. 
Det er 2. års studentene på bachelor- og masterutdanningene som deltar i undersøkelsen. 
  
Resultatene for alle studieprogrammene som var med i undersøkelsen finner dere her: 
https://www.studiebarometeret.no/no/   
 
Rapportene for NHHs programmer legges ved innkallingen.  
 
I møtet vil programlederne legge fram resultatene for sine respektive program, samt forslag til 
tiltak.  
 
Vedlegg 

- Studiebarometeret 2021 Rapport BØA 
- Studiebarometeret 2021 Rapport MRR 
- Studiebarometeret 2021 Rapport MØA 
- Studiebarometeret 2021 Rapport NHH alle spørsmål 
- Studiebarometeret 2021 Rapport NHH fordelt på underenheter 
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STUDENTENES 20 SPØRSMÅL 

  
Saksbehandler Merete Ræstad 
Arkivreferanse 17/02085-113 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Utdanningsutvalget 23.03.2022            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Utvalget tar saken til orientering 
 
Bakgrunn: 
Studentutvalget ved NHH (SUN), med hjelp fra NHHS Consulting, utførte i februar 
Studentenes 20 spørsmål. Undersøkelsen tok for seg diverse tema som angår 
studentlivet ved NHH. 
 
Undersøkelsen er en anledning for SUN å få tallfestede svar på ulike spørsmål, og 
skal være veiledende i arbeidet til SUN og fagpolitisk ansvarlig. Spørsmålene er 
varierte, men strukturert i seks kategorier: undervisningstilbud, eksamen, campus, 
NHH, psykososialt miljø og NHHS. 
 
Undersøkelsen ble gjennomført på både norsk og engelsk og promotert bredt ut til 
studentmassen for å sikre flest mulig svar fra ulike studenter. 
 
Resultatene fra undersøkelsen vil bli kort presentert i møtet. Komplett rapport er 
vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 
- Rapport: Studentenes 20 spørsmål 2022 
 

STUDENTENES20SPØRSMÅL 

Saksbehandler Merete Ræstad 
Arkivreferanse 17 /02085-113 

Utvalg 
Utdanningsutvalget 

Møtedato 
23.03.2022 

Utvalgsnr 

Forslag til vedtak: 
U tv al get tar saken til orientering 

Bakgrunn: 
Studentutvalget ved NHH (SUN), med hjelp fra NHHS Consulting, utførte i februar 
Studentenes 20 spørsmål. Undersøkelsen tok for seg diverse tema som angår 
studentlivet ved NHH. 

Undersøkelsen er en anledning for SUN å få tallfestede svar på ulike spørsmål, og 
skal være veiledende i arbeidet til SUN og fagpolitisk ansvarlig. Spørsmålene er 
varierte, men strukturert i seks kategorier: undervisningstilbud, eksamen, campus, 
NHH, psykososialt miljø og NHHS. 

Undersøkelsen ble gjennomført på både norsk og engelsk og promotert bredt ut til 
studentmassen for å sikre flest mulig svar fra ulike studenter. 

Resultatene fra undersøkelsen vil bli kort presentert i møtet. Komplett rapport er 
vedlagt til orientering. 

Vedlegg 
- Rapport: Studentenes 20 spørsmål 2022 
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Oppsummering

• Bachelorstudentene opplever at karakterene er 
tilfeldige i SOL-fagene.

• Studentene er generelt fornøyde med 
eksamensordningene på NHH.

• Majoriteten av studentene synes hjemmeksanmener blir 
gjennomført på en hensiktsmessig måte. 

• Studentene synes i hovedsak det er vanskelig å finne 
leseplass i eksamenstiden, samt egnet plass til 
gruppearbeid på skolen.

• Majoriteten av studentene er nøytrale når det gjelder 
tillit til NHH og studieadministrasjonen.

• Studentene har i liten grad kjennskap og tillitt til 
varslingssystemene på NHH.

• Trivselen på skolen er ganske høy, og det er svært få 
som opplyser at de mistrives. 

• Omtrent halvparten av studentene føler seg 
ensomme på NHH av og til, men få studenter 
opplever ensomhet ofte eller alltid.

• Deltakelsen i NHHS undergrupper og idrettslag  er 
høy, men likevel opplever en del studenter at 
gruppene er ekskluderende og at de sliter med å få 
innpass.

Hverdagen på NHH Sosialt/NHHS
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Utvalg og fremgangsmåte

Respondenter – fordeling kjønn og program

Analyse av tekstsvarInnhenting av data

Analyse av flervalgssvar

Vi benyttet Qualtrics sine egne analyseprogram for å finne 
forskjeller mellom utvalgene. Ved utslag på Kji-kvadrattest med 
5% konfidensintervall for test mellom grupper, ville vi undersøke 
tallene nærmere for å granske størrelsen og retningen til 
forskjellen. Dersom vi fant forskjellen til å være uvesentlig ble 
den ikke tatt med i den endelige rapporten. I spørreskjemaet 
var det syv svaralternativer: Svært enig, enig, litt enig, nøytral, 
litt uenig, uenig og svært uenig.
I rapporten har vi tatt utgangspunkt i de fire ekstremene svært 
enig, enig, uenig og svært uenig for å luke ut de som er 
indifferente. Retningen på svarene vil imidlertid alltid være de 
samme.

Undersøkelsen ble ferdigstilt og utsendt våren 2022 ved hjelp av 
undersøkelsesprogrammet Qualtrics. Den ble distribuert gjennom flere 
distribusjonskanaler til alle nye bachelor- og masterstudenter ved NHH. 

Respondentene forble anonyme under undersøkelsen, men ble 
avslutningsvis bedt om å legge igjen sitt navn og telefonnummer for å ha 
mulighet til å vinne Airpods Pro.

1061

For tekstsvarene gikk vi gjennom alle og noterte oss de 
hyppigst kommenterte. Disse ble så rapportert i den 
endelige rapporten. Alle tekstsvarene vil imidlertid bli 
tilgjengeliggjort, og vi anbefaler medlemmene å sette 
av tid til å gå gjennom disse på egenhånd. I analysen 
har vi antatt at utvalget er representativt.
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Mer om utvalget

Alder Årskull
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Hvordan lese rapporten?

Hvor enig er du i at informasjonen som ble gitt 
ut på Facebookgruppen var oversiktlig? 3%38%

Hvor enig er du i at informasjonen som ble gitt
ut på Facebookgruppen var engasjerende? 4%30%

Eksempler: 

Svært enig 

eller enig

Svært uenig 

eller uenig Kjønn Program

Fargekoder Forskjell mellom grupper

Rapporten benytter fargekoder sammen med den 
prosentvise andelen som svarte «svært enig eller enig» eller 
«svært uenig eller uenig». Ved å rapportere begge, kan man 
enkelt se spredningen i de avgitte svarene, samt graden av 
«nøytralitet». 

Dersom vi finner en signifikant og vesentlig forskjell mellom to 
grupper, blir dette rapportert gjennom bruk av figurer.

Hvor enig er du i at det ble lagt for mye 
informasjon på Facebookgruppen? 63%1%

≥ 35%

≥ 20%

20% >

35% >

Bachelor mer enig

Master mer enig

Ingen signifikant forskjell

Jenter mer enig

Gutter mer enig

≥ 0%
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Undervisningstilbud
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Forskjeller tar utgangspunkt i 5% konfidensintervall, men rapporteres her kun dersom de innehar en klar 
trend og antas å være av en viss vesentlighet hos beslutningstaker.
Grønn > 35% , 35% > Gul > 20% , Rød < 20%

Det er tilstrekkelig med gruppearbeid på NHH

Jenter mer enigBachelor mer enig Gutter mer enigMaster mer enig Ingen signifikant forskjell

Føler du det er tilstrekkelig med 
gruppearbeid på NHH?

I hvor stor grad synes du det er enkelt å
finne en gruppe til gruppearbeid?

I hvilken grad er du enig i utsagnet: "Jeg lærer
tilstrekkelig om bærekraft og etikk på NHH"?

4%25%

14%35%

Mye eller for mye Lite eller for lite
Forskjell mellom 
Kjønn Program

Stor grad eller 

svært stor grad

I liten eller svært 

liten grad

16%29%

Det er svært få som synes det er lite eller for lite gruppearbeid på NHH, og relativt mange som synes det er mye eller for mye. 

Menn synes i større grad de lærer tilstrekkelig om bærekraft på NHH enn det kvinner føler. 
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Eksamen
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Forskjeller tar utgangspunkt i 5% konfidensintervall, men rapporteres her kun dersom de innehar en klar 
trend og antas å være av en viss vesentlighet hos beslutningstaker.
Grønn > 35% , 35% > Gul > 20% , Rød < 20%

Studenten er generelt fornøyde med eksamensordningene

Jenter mer enigBachelor mer enig Gutter mer enigMaster mer enig Ingen signifikant forskjell

Føler du innsatsen du legger i et fag har noe å si 
for karakteren du ender opp med? 

Er du enig I utsagnet “på NHH gjennomføres
hjemmeeksamener på enhensiktsmessig måte”

Svært stor grad 

eller stor grad

Svært liten grad 

eller liten grad

18%

5%

58%

45%

Forskjell mellom 
Kjønn Program

I hvilken grad

I hvor stor grad syns du det er sammenheng
mellom undervisning og eksamen?

5%28%

Opplever du at i noen fag er det tilfeldig hvilken
karakter man ender opp med?

Ja Nei

55,2% 44,8%

Bachelorstudentene opplever at karakterene er tilfeldige i SOL-fagene. For
masterstudenter går særlig “FIE459 – Sustainable finance” igjen.
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Campus
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Forskjeller tar utgangspunkt i 5% konfidensintervall, men rapporteres her kun dersom de innehar en klar 
trend og antas å være av en viss vesentlighet hos beslutningstaker.
Grønn > 35% , 35% > Gul > 20% , Rød < 20%

Vanskelig å finne leseplass på NHH 

Jenter mer enigBachelor mer enig Gutter mer enigMaster mer enig Ingen signifikant forskjell

I hvilken grad er du enig i utsagnet

Forelesninger er grunnen til at jeg 
tilbringer tid på campus

Jeg finner alltid leseplass i 
eksamenstiden

Svært stor grad 

eller stor grad

Svært liten grad 

eller liten grad

10%

39%

52%

Jeg finner alltid et egnet sted for å 
utføre gruppearbeid på skole

7% 49%

16%

Forskjell mellom 
Kjønn Program

Studentene er i hovedsak i svært liten eller liten grad enig med utsagnene. Menn er i større grad enig om at de både finner 
leseplass i eksamenstiden og egnet sted for å utføre gruppearbeid på skolen.  Det er i tillegg en større andel 
masterstudenter som oppgir at forelesninger er grunnen til at de tilbringer tid på skolen. 
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NHH
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Forskjeller tar utgangspunkt i 5% konfidensintervall, men rapporteres her kun dersom de innehar en klar 
trend og antas å være av en viss vesentlighet hos beslutningstaker.
Grønn > 35% , 35% > Gul > 20% , Rød < 20%

Nøytral tillitt til NHH og studieadministrasjonen

Jenter mer enigBachelor mer enig Gutter mer enigMaster mer enig Ingen signifikant forskjell

Ut ifra resultatene ser vi at den største andelen av studentene er nøytrale når det gjelder tillitt til NHH og 
studieadministrasjonen. Det er heller ingen signifikant forskjell på resultatene mellom kjønn eller program, med unntak av at
menn er mer enig i at NHH har et bærekraftig fokus. 

Svært stor 

eller storHvilken grad av tillit
Svært liten 

eller liten
Forskjell mellom 
Kjønn Program

Har du til studieadministrasjonen 
på NHH?

10%33%

Har du til at NHH tar avgjørelser 
som er best for studentene?

16%24%

I hvilken grad er du enig i

At NHH har et bærekraftig fokus

At studieadministrasjonen på NHH er tydelig 
i sin kommunikasjon med studentene

Svært stor grad 

eller stor grad

Svært liten grad 

eller liten grad

22%

11%

16%

23%

Forskjell mellom 
Kjønn Program
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Psykososialt miljø
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Forskjeller tar utgangspunkt i 5% konfidensintervall, men rapporteres her kun dersom de innehar en klar 
trend og antas å være av en viss vesentlighet hos beslutningstaker.
Grønn > 35% , 35% > Gul > 20% , Rød < 20%

Få mistrives på NHH

Jeg vet hvor jeg henvender meg for å varsle 
om uønskede situasjoner

I hvilken grad har du tillitt til varslingssystemet til 
NHH?

Føler du det er åpent for alle seksualiteter på 
NHH?

Trives du på NHH?

15%

25%

55%

52%

Resultatene viser at studentene i stor grad trives på NHH, og at det er svært få som mistrives. Vi ser også at kjennskapen og
tillitten til NHHs varslingssystemer er lav, og at kun ca. 1 av 7 elever vet hvor de skal varsle dersom uønskede situasjoner 
oppstår.

Forskjell mellom 
Kjønn Program

Jenter mer enigBachelor mer enig Gutter mer enigMaster mer enig Ingen signifikant forskjell

I stor /  svært 
stor grad

39%

14%

5%

6%

I liten / svært 
liten grad
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86% 14%

Forskjell mellom 
Kjønn Program

Aldri/
av og til Ofte/alltid

Forskjeller tar utgangspunkt i 5% konfidensintervall, men rapporteres her kun dersom de innehar en klar 
trend og antas å være av en viss vesentlighet hos beslutningstaker.
Grønn > 35% , 35% > Gul > 20% , Rød < 20%

Jenter mer enigBachelor mer enig Gutter mer enigMaster mer enig Ingen signifikant forskjell

37%

49%

11%
3%

Føler du deg ensom på NHH?
Aldri Av og til Ofte Alltid
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NHHS
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Forskjeller tar utgangspunkt i 5% konfidensintervall, men rapporteres her kun dersom de innehar en klar 
trend og antas å være av en viss vesentlighet hos beslutningstaker.
Grønn > 35% , 35% > Gul > 20% , Rød < 20%

Det er høy deltakelse i NHHS

Er du aktiv i NHHS, for eksempel medlem i et 
idrettslag, interessegruppe eller underutvalg?

84%

Forskjell mellom 
Kjønn Program

Jenter mer enigBachelor mer enig Gutter mer enigMaster mer enig Ingen signifikant forskjell

Ja 

16%

Nei

Deltar du på fellesarrangementer i regi av 
NHHS utenom egen gruppe?

60% 40%

Blant studentene som ikke var aktive i NHHS, er det spesielt to grunner som går igjen:
• Ikke nok tid på grunn av skole eller andre fritidsinteresser
• Fikk ikke plass på opptak

Deltakelsen i NHHS blant studentene er høy, og ligger på hele 84%. Blant respondentene var det tydelig at det er en større 
andel bachelorstudenter som er aktive i studentforeningen enn masterstudenter. 
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Studentutvalget 
ved NHH
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42% 58%

Forskjell mellom 
Kjønn ProgramJa Nei

Forskjeller tar utgangspunkt i 5% konfidensintervall, men rapporteres her kun dersom de innehar en klar 
trend og antas å være av en viss vesentlighet hos beslutningstaker.
Grønn > 35% , 35% > Gul > 20% , Rød < 20%

Jenter mer enigBachelor mer enig Gutter mer enigMaster mer enig Ingen signifikant forskjell

42%

58%

Ved du hva Studentutvalget ved NHH gjør?

Ja Nei
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1 
 

PROREKTOR FOR UTDANNING ORIENTERER 2/22 

  
Saksbehandler Merete Ræstad 
Arkivreferanse 18/00613-31 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Utdanningsutvalget 23.03.2022            

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Utvalget tar sakene til orientering 
 
 
 
Prorektor har foreløpig følgende saker til orientering: 

• NHH og krigen i Ukraina 
• Tilbake til campus 
• Ny strategi 

 

PROREKTOR FOR UTDANNING ORIENTERER 2/22 

Saksbehandler Merete Ræstad 
Arkivreferanse 18/00613-31 

Utvalg 
Utdanningsutvalget 

Møtedato 
23.03.2022 

Utvalgsnr 

Forslag til vedtak: 
U tv al get tar sakene til orientering 

Prorektor har foreløpig følgende saker til orientering: 
• NHH og krigen i Ukraina 
• Tilbake til campus 
• Ny strategi 
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