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Förord 

2 220 studenter om studier och studentliv – Resultat från studentenkäter vid 
Karlstads universitet våren och hösten 2006. Karlstad University Studies 2006 
 
Detta är en årsrapport inom projektet Karlstadstudenter om studier och studentliv. I 
projektet analyseras studenters syn på studentliv och studier vid Karlstads 
universitet. Datainsamling har sedan våren 2000 genomförts med terminsvisa 
enkäter bland studenter. I rapporten redovisas i detalj resultat från enkäterna våren 
och hösten 2006. Jämförelser görs med resultat från de tidigare studentenkäterna. I 
tidigare rapporter från enkäterna har resultat från enkäterna redovisats (Haglund et 
al, 2003, Haglund 2005 och 2006). Detta är nu den fjärde rapporten i serien och 
det är den andra årsrapporten från projektet. Redovisningen ligger nära fakta från 
enkäterna. Vi har redovisat de empiriska resultaten så utförligt att läsaren själv skall 
kunna dra slutsatser. Slutsatser från undersökningarna skall förhoppningsvis kunna 
utgöra en grund för kvalitetsutveckling och marknadsföring av Karlstads 
universitet. Om vi skall sammanfatta resultaten kan vi säga att kvaliteten i vår 
grundutbildning i Karlstad är god, men det finns ändå mycket att göra. 
 
Till min hjälp har jag haft studenter på kurser i marknadsföring som diskuterat 
frågeställningarna och som hjälp till med att samla in data. Dessutom har många 
tusen studenter tagit sig tid att svara på våra frågor. Varje termin har några 
studenter hjälpt till med kodning av enkäterna. Under detta år har Charlotte 
Keeleste snabbt och effektivt hjälp till med kodning och analys av undersökningen.  
 
Tack för all hjälp! 
 
Karlstad hösten 2006 
 
 
Lars Haglund 
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Studentundersökningarnas bakgrund och uppläggning 

Vik en av kundorientering i högskoleverk amhet 
I ett utbildningssystem där konkurrens mellan studieorter blir allt viktigare kommer 
studium av studenterna som kunder att alltmer komma i fokus. En viktig nyckel till 
att utveckla den högre utbildningen är att lyssna på nuvarande och f d kunder. 
Strävan är att involvera nuvarande och före detta studenter som en aktiv part i 
kvalitetsarbetet.  
 
Inom Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har vi i ett antal 
projekt studerat hur kvalitet värderas i olika typer av tjänsteverksamhet. 
Gemensamt för alla studier av tjänstekvalitet är principen att kunden ses som 
medproducent i tjänsteverksamheten.  För att veta hur man kan förbättra kvaliteten 
i en verksamhet måste man känna till hur kunderna upplever tjänsten som 
produceras både som konsument av själva tjänsten men också som faktisk 
medproducent i tjänsteprocessen.  
 

Studentundersökningar vid högskolan och universite et i Karlstad 
Flera studier av hur studenter upplever sina studier vid Karlstads universitet har 
genomförts. I början av 1990-talet gjordes en jämförande studie av hur 
ekonomstudenter i Lund, Göteborg, Växjö, Karlstad och vid Mitthögskolan 
upplevde sina studier (Haglund, 1991). Jämförelserna visade ganska stora skillnader 
mellan de olika utbildningsorterna. Ytterligare en studie kring studenters 
upplevelser av utbildning och studiemiljö startades vid Centrum för 
tjänsteforskning 1992. Syftet med studien var att kartlägga studenternas syn på 
kvaliteten i utbildningen vid högskolan i Karlstad. I studien ville vi följa kundens, 
dvs. studentens väg genom utbildningssystemet. Istället för att göra en 
tvärsnittsstudie för att kartlägga studenter i olika faser av sina studier, valde vi att 
över tiden undersöka enskilda studenters utbildningsvägar. I studien följde vi ett 
par hundra studenter från den inledande kursen på högskolan i Karlstad hösten 
1992 fram till 2000 då de flesta avlagt examen, kommit ut i arbetslivet och samlat 
erfarenheter och perspektiv på sin utbildning. Frågorna i undersökningarna tog upp 
studenternas förväntningar, planer och upplevelser före, under och efter studierna i 
Karlstad.  
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Denna longitudinella studie har vid Karlstads universitet följts av två större 
undersökningar, dels den serie av terminsvisa studentenkäter som ligger till grund 
för denna rapport samt dels en omfattande Studentbarometer i form av en 
tvärsnittsstudie genomförd våren 2000 (Davidsson m.fl., 2000). Idén till 
Studentbarometern kommer från England där flera universitet under en följd av år 
har försökt att belysa det man kallar ”student satisfaction”. Studentbarometern har 
i första hand utformats efter den modell som finns vid Lunds universitet, som i sin 
tur inspirerats av den modell som finns vid University of Central England där den 
genomförts sedan 1991. Jämn köns-, ålders- och institutionstillhörighet iakttogs. 
Studentbarometern distribuerades med post till ett slumpmässigt urval av studenter 
inom Karlstads universitet. 1059 enkäter skickades ut, vilket motsvarar 12 % av hela 
studentpopulationen, och 651 besvarades vilket ger en svarsfrekvens på 62 %. 
 
Ytterligare en undersökning som genomförts bl.a. i Karlstad är en omfattande 
arbetsmiljöenkät som genomfördes under våren 2006 i ett samarbete mellan 
studentkårerna i Karlstad, Örebro och Växjö. Enkäten i Karlstad omfattade 580 
svar. Vissa av frågorna i denna undersökning bygger på frågor från 
Studentenkäterna.  
 
Ytterligare intressanta jämförelser kan göras med en omfattande enkät som 
genomfördes av Högskoleverket under 2001 (Studentspegeln, 2002). Genom en 
postenkät kontaktades drygt 15 500 studenter som läst minst två terminer vid 33 
högskolor och universitet. I runda tal 500 studenter ingick i urvalet från varje 
högskola och universitet, inklusive Karlstads universitet. Denna undersökning 
genomfördes alltså ungefär vid den tid då våra löpande studentundersökningar 
startades. Fortfarande är det den mest om fattade jämförande studien som 
genomförts i Sverige. Resultaten är alltså intressanta som en utgångspunkt för våra 
mätningar. Här redovisas några intressanta sammanställningar av resultaten från 
Studentspegeln. Bearbetningen är gjord i den strategiska gruppen universitet och 
större högskolor och baseras på studenternas svar på en skala mellan 1 och 7 där 7 
är bästa värdet: 
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Sammanfattningar av resultat från Studentspegeln (2002) 
Stödjande lärare
Rangordning (betyg)
1. Karlstads universitet (4.9)
Umeå universitet
Växjö universitet
4. Göteborgs universitet (4.8)
Luleå tekniska universitet
6. Linköpings universitet (4,7)
Malmö högskola
Mitthögskolan
Uppsala universitet
10. Lunds universitet (4,6)
Mälardalens högskola
12. Örebro universitet (4,5)
13. Stockholms universitet (4,3)

 
Tillmötesgående lärare 
Rangordning (betyg)
1. Karlstads universitet (5,6)
2. Luleå tekniska universitet (5,5)

3. Linköpings universitet (5,4)
Lunds universitet
Umeå universitet
Växjö universitet
7. Göteborgs universitet (5,3)

Mitthögskolan
Uppsala universitet
10. Malmö högskola (5,2)
Örebro universitet

12. Mälardalens högskola (5,1)
Stockholms universitet
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Kunniga lärare 
Rangordning (betyg)
1. Lunds universitet (5,9)
2. Linköpings universitet (5,8)
Umeå universitet
4. Göteborgs universitet (5,7)
Karlstads universitet
Luleå tekniska universitet
Uppsala universitet 
Växjö universitet
9. Stockholms universitet (5,6)
10. Malmö högskola
Mälardalens högskola
Örebro universitet
13. Mitthögskolan (5,4)

 
Högskoleverket har gjort en sammanvägning av de tre olika dimensionerna när det 
gäller lärarnas insatser och konstaterar att Karlstads universitet då ligger främst i 
den strategiska gruppen universitet och större högskolor. Om vi ser på hela 
undersökningen omfattande 33 lärosäten ligger universitetet på tredje plats efter 
Lantbruksuniversitetet och Idrottshögskolan.  
 
Tillgänglig administrativ personal 
Rangordning (betyg) 
1. Karlstads universitet (5,2)
2. Luleå tekniska universitet (4,8)
3. Mitthögskolan (4,7)
Umeå universitet
5. Göteborgs universitet (4,6)
Linköpings universitet
7. Örebro universitet (4,5)
8. Lunds universitet (4,4)
Uppsala universitet
Växjö universitet
11. Malmö högskola (4,3)
Mälardalens högskola
13. Stockholms universitet (4,2)
 
 
 
 



 
 
 

7

Serviceinriktad administrativ personal
Rangordning (betyg)
1. Karlstads universitet (5,5)
2. Mitthögskolan (5,1)
Umeå universitet
4. Luleå tekniska universitet (4,9)
Örebro universitet
6. Göteborgs universitet (4,8)
Mälardalens högskola
8. Linköpings universitet (4,7)
Malmö högskola
10. Lunds universitet (4,6)
Växjö universitet
12. Uppsala universitet (4,5)
13. Stockholms universitet (4,4)

 
Flexibel administrativ personal
Rangordning (betyg)
1. Karlstads universitet (5,1)
2. Umeå universitet (4,8)
3. Mitthögskolan (4,7)
4. Luleå tekniska universitet (4,5)
Örebro universitet
6. Linköpings universitet (4,4)
7. Göteborgs universitet (4,3)
Mälardalens högskola
Malmö högskola
10. Växjö universitet (4,2) 
Uppsala universitet 
11. Lunds universitet (4,0)
Stockholms universitet 

 
Högskoleverket har även här vägt ihop de tre variablerna till ett sammanfattande 
mått och Karlstads universitet ligger här i särklass bäst av alla 33 lärosäten. Om vi 
fortsätter läsningen och analysen av vad Studentspegeln visar för bild av Karlstads 
universitet är följande resultat intressanta. Man har ställt frågan vad studenten, som 
alltså läst minst två terminer vid lärosätet, skulle ge för sammanfattande betyg på 
sin utbildning samt om studenten skulle välja samma universitet igen. 
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Sammanfattande betyg på 
utbildningen så här långt? 
Andel som anger svar ”mycket bra” 
Rangordning 
1. Linköpings universitet (32 %) 
2. Lunds universitet (28 %) 
3. Luleå tekniska universitet (25 %) 
4. Växjö universitet (23 %)  
5. Uppsala universitet (21 %)  
6. Umeå universitet (20 %)  
7. Mälardalens högskola (19 %) 
8. Göteborgs universitet (18 %)  
Stockholms universitet (18 %) 
10. Karlstads universitet (17 %) 
11. Mitthögskolan (14 %) 
12. Örebro universitet (13 %) 
13. Malmö högskola (9 %) 

 
Välja samma universitet/högskola 
igen? Andel som anger svar 
”definitivt/troligen” 
Rangordning 
1. Linköpings universitet (91 %) 
Lunds universitet (91 %) 
3. Göteborgs universitet (89 %)  
4. Uppsala universitet (88 %)  
5. Stockholms universitet (86 %) 
6. Umeå universitet (85 %)  
Örebro universitet  
8. Karlstads universitet (83 %) 
Växjö universitet (83 %) 
10. Luleå tekniska universitet (80 %) 
11. Mälardalens högskola (76 %) 
12. Malmö högskola (72 %) 
Mitthögskolan (72 %) 

 
Här kommer Karlstads universitet på mer blygsamma platser i rangordningarna. 
Det kan vara på sin plats att här komplettera med intressanta och viktiga resultat 
från tidigare enkäter i Karlstad (Haglund, 2004): 
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”Bilden av högskola och universitet 
Frågor om hur studenter ser på olika alternativa studieorter ingick i enkäterna 
2001 och 2003. I frågan definieras de alternativ som en potentiell student står 
inför. Vi har grupperat studiealternativen i tre typer högskolor/universitet. 
Frågan formulerades sålunda: 
Om vi förenklar något så har Du som student tre olika typer av akademiska 
utbildningar att välja mellan. Du kan läsa på stora universitetet (typ Lunds, Uppsala 
eller Göteborgs universitet, till dessa räknar vi också de tekniska högskolorna) eller så 
kan du välja att läsa på ett av de tre nya universiteten (Karlstad, Örebro eller Växjö) 
eller så kan du slutligen studera vid en regional högskola (närmast oss ligger 
högskolorna i Skövde, Trollhättan/Uddevalla, Mälardalens högskola och högskolan 
Dalarna). 
 
Vilken bild tror du att studenter som skall söka till en akademisk utbildning har av de 
tre olika typerna av utbildning? Skriv ner kort hur du tror att en student som skall 
välja studieort i år värderar de olika utbildningarna. Frågor som du kan kommentera 
är t ex utbildningens kvalitet, studentlivet, möjligheterna att få ett bra arbete efter 
studierna? 
 
I enkätformuläret fanns sedan tre rutor med plats för funderingar kring 
frågeställningen. Vi har därefter kodat de öppna frågorna kring bilden av olika 
utbildningar. Efter en helhetsbedömning av svaren rangordnades svaren efter 
vilket utbildningsalternativ som var det bästa, näst bästa osv. När 
rangordningen var oklar, dvs. när man inte entydigt föredrog en viss typ av 
utbildning kodades svaret som ”oklar rangordning”. Vid studien 2001 var 
kodningsarbetet var relativt tidsödande och vi avbröt kodningsarbetet när 
omkring 200 enkäter hade kodats. I den senare undersökningen från 2003 
kodade vi hela undersökningen. 

Stora universitetet 
Rangordning Andel studenter med 

klar rangordning 
höstterminen 2001 

Andel studenter med klar 
rangordning höstterminen 
2003 

Bästa studiealternativ 93 % 81 % 

Näst bästa studiealternativ 7 % 17 % 

Sämsta studiealternativ - 2 % 
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Nya universitetet 
Rangordning Andel studenter med 

klar rangordning 
höstterminen 2001 

Andel studenter med klar 
rangordning höstterminen 
2003 

Bästa studiealternativ 9 % 21 % 

Näst bästa studiealternativ 90 % 79 % 
Sämsta studiealternativ 1 % 0 % 

Regionala högskolan 
Rangordning Andel studenter med 

klar rangordning 
höstterminen 2001 

Andel studenter med klar 
rangordning höstterminen 
2003 

Bästa studiealternativ 1 % 0 % 

Näst bästa studiealternativ 0 % 5 % 

Sämsta studiealternativ 99 % 94 % 

 
En hel del studenter har svårt att helt entydigt rangordna studiealternativen, 
men om man har en rangordning så tror man att ”stora universitetet” erbjuder 
det bästa studiealternativet. Det ”nya universitetet” är näst bäst, och den 
”regionala högskolan” är sämsta alternativ. Det verkar alltså som om många 
studenter anser att storleken har betydelse, åtminstone när det gäller att välja 
studieort. Våra studenter är glada att det inte studerar vid en regional högskola. 
Det är en allmän uppfattning av det ur flera synvinklar är bäst att studera vid 
ett traditionellt universitet. Många av våra studenter tror uppenbart att det 
måste vara bäst på universitet typ Lund eller Uppsala. Där får man en bättre 
utbildning, bättre föreläsningar, bättre föreläsare och bättre möjlighet att få 
jobb. Även när det gäller studentlivet tror man att det är bättre på det stora 
universitetet. Forskningen anser man också måste vara bättre på det 
traditionella universitetet. Positivt är dock att vi ser en klar trend att en ökande 
andel anser att det ”nya” universitetet kan vara ett väl så gott studiealternativ.” 

 
Bilden som ges av Studentspegeln och av våra tidigare enkäter i Karlstad är 
Karlstads universitet är ett nytt universitet med en grundutbildning av god kvalitet 
men med ett något sämre självförtroende. Denna bild är ett centralt ingångvärde 
för analys av resultaten av våra enkäter från 2006. 
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Studentundersökningarnas syfte, uppläggning och tema 
Utvecklingsarbetet inför studentundersökningarna inleddes i en dialog mellan 
lärare och studenter inom några marknadsföringskurser. Våren 2000 genomfördes 
den första studentenkäten med frågor i första hand om hur man söker till högre 
utbildning. Sedan har vi fortsatt med en enkät per termin till och med innevarande 
termin, hösten 2006.  
 
Studentenkäternas distribution och datainsamling sköttes i de första 12 studierna 
av studenterna i grundkursen i marknadsföring. Urvalet hämtades genom en 
utdelar enkät i universitetets lokaler. Enkätstorleken varierade mellan 500 och drygt 
1 000 studenter per termin. Vissa studentsegment blir underrepresenterade med en 
sådan urvalsmetod, t ex distansstudenter och kvällskursstudenter. Å andra sidan har 
vi relativt enkelt fått rimligt stora urval av studenter och ett mycket litet bortfall 
pga. svarsvägran. Urvalsmetoden har i samtliga enkäter från våren 2000 till och 
med hösten 2005 varit densamma, varför jämförelser över tiden blir relevanta och 
intressanta.  
 
Totalt svarade omkring 8000 studenter på våra enkäter från 2000 till och med 2005. 
Våren 2006 har vi ändrat urvalsmetod. Enkätformulären har istället distribuerats 
under föreläsningar och seminarier i ett urval av kurser på universitetet. Urvalet är 
gjort så att vi får en hyfsad spridning mellan olika utbildningssektorer och också 
mellan olika nivåer på kurser, A till D kurser. Data samlades in under mars månad 
2006. Denna nya form för datainsamling ger en något annorlunda fördelning av 
urvalet mellan de olika utbildningssektorerna. På samma sätt som vid de tidigare 
enkäterna är bortfallet obetydligt, men en förutsättning är givetvis att studenterna 
kommer på föreläsningarna och seminarierna. Distansstudenter och studenter som 
inte deltar i undervisningen är fortsatt underrepresenterade i urvalet. Våren 2006 
har 688 studenter besvarat enkätformuläret. Baserat på våra erfarenheter med ett 
urval i undervisningslokalerna utvecklade vi metoden för urval hösten 2006. Vi 
valde att öka urvalsstorleken betydligt. Urvalsmetoden denna gång blev att vi valde 
ut en ”normal” undervisningsdag. En dag med vanlig undervisning och en dag då 
det inte ligger många tentamina och då det inte är intensiv tentamensläsning. 
Dagen skulle ligga en bit in på terminen så att nybörjarstudenter har fått någon 
liten erfarenhet att basera sina svar på men ändå inte så långt in på terminen att 
studenterna börjat examineras för poäng. Anledningen till detta val är att vi skall 
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kunna beräkna produktivitetstal i form av poängproduktion per termin baserat på 
svaren. Terminens första tentamina bör alltså inte vara klara när vi samlar in data. 
Alla dessa restriktioner samverkade till att vi valde tisdagen i vecka 40. Veckan 
innan hade den första intensivare tentamensperioden avslutats. Under just den 
dagen ligger inte någon tentamen utlagd på universitetet. Under 
undersökningsdagen fann vi 79 schemalagda kurser med föreläsningar/seminarier 
och pga. samläsning 72 lärare med föreläsning/seminarium. Samtliga lärare 
kontaktades per e-post med information om studien och sedan skickade vi ut 
frågeformulär samt ytterligare information om hur datainsamlingen skulle 
genomföras. 
 
Med denna urvalsmetod missar vi fortfarande distansstudenter i undersökningen. 
Tanken var att genomföra en separat undersökning med dessa över nätet. Under 
våren 2006 genomfördes i denna grupp en undersökning med delvis motsvarande 
frågor genom en enkät utlagd i lärplattformen. Totalt svarade 246 distansstudenter 
på denna enkät. Vissa av frågorna motsvarar frågorna i Studentenkäten. Mot 
bakgrund av detta valde vi att inte åter ställa frågor i denna grupp av studenter 
denna gång utan redovisar istället resultat från studien våren 2006 i denna rapport.  
 
Studentenkäten hösten 2006 genomfördes i universitetets lokaler i Karlstad. Som 
en komplettering genomförde vi en totalundersökning av studenterna på 
Musikhögskolan Ingesund. Frågeformuläret anpassades i samråd med lärare och 
studenter till förhållandena i musikutbildningen (se bilaga) och enkätformulären 
distribuerades i studenternas postfack. En påminnelse om datainsamlingen lades ut 
på lärplattformen. Vi har valt att redovisa dessa resultat separat. 
 
I Studentundersökningarna 2000 till och med 2006 har ett standardiserat 
frågeformulär använts. Omfattningen har vid varje undersökning varit två A4 sidor, 
en fram och en baksida på ett blad. Formuläret har relativt enkelt besvarats av 
studenterna och tiden att fylla i är normalt 3-4 minuter. Nya 
undersökningsområden har valts inför varje ny termin, och utöver dessa teman 
ingår några identiska frågor som återkommer i alla eller så gott som alla enkäter. 
Förutom frågor om studiestart, studieinriktning, studier på heltid/deltid, ålder, 
bostadsort före studierna och kön har följande frågor om hur man upplever sina 
studier i Karlstad genomgående funnits med i alla enkäterna: 
 



 

Hur nöjd är du med utbildningen, studentlivet och staden här i 
Karlstad? 
                    Mycket     Nöjd  Varken    Miss-      Mycket     
                          nöjd                     eller       nöjd        missnöjd                            

Utbildningskvaliteten     0          0            0            0           0           
Studentlivet          0          0            0            0           0                
Staden Karlstad     0          0            0            0           0   

         
Ta ställning till följande påståenden kring Karlstads universitet?            
     Instämmer Instämmer Varken  Tar avstånd Tar avstånd  
    helt             delvis         eller         från delvis   från helt 

Atmosfären vid universitetet är      0          0            0            0           0  
    inspirerande och kreativ    
Jag rekommenderar andra att söka      0          0            0            0           0 
    till Karlstad               

 

Teman i studentenkäterna 2000 till 2005 
• Sökprocessens utformning 

• Avgörande faktorer vid val av studieort 

• Orsaker till byte av studieort 

• Studier och studentliv - vad är viktigt och hur nöjd är man? 

• Bilden av Stora universitet, Nya universitet och Regionala högskolor 

• Intresse för utlandsstudier 

• Studenternas tidsanvändning mätt med olika metoder 

• Uppfattning om studietempo och stress i studierna 

• Studentengagemang och arbetstid 

• Balans mellan teori och praktik 

• I vilken utsträckning utbildningen har bidragit till utveckling av olika färdigheter 

Teman i studentenkäterna 2006 
• Studier, stad och studentliv - hur nöjd är man? 

• Studiemiljö och studieservice – hur nöjd är man? 

• Studenternas tidsanvändning  

• Uppfattning om studietempo och stress i studierna 

• Balans mellan teori och praktik 
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• Studentinflytande 

• I vilken utsträckning utbildningen har bidragit till utveckling av olika färdigheter 

 

Studenterna i undersökningarna 2006 
Våren 2006 samlades enkäter från 688 studenter. Från universitetets stora 
utbildningsområden som ekonomiutbildning, övrig samhällsvetenskaplig 
utbildning, lärarutbildning/humanistiska utbildningar, naturvetenskapliga och 
tekniska utbildningar samt från sektorn hälsa och vård har rimligt stora 
populationer deltagit i studien våren 2006. Hösten 2006 ökades urvalet markant 
och i undersökningen har 1532 studenter svarat. Genom det ökade urvalet har vi 
fått stora populationer från alla utbildningssektorer. Vi har därmed kunnat 
särredovisa resultat från alla områden. 
 
Fördelningen av studenternas svar på frågan om vilket område de studerar var i 
undersökningarna 2006 följande: 
 
Svarsfördelning mellan utbildningssektorer 
Antal svar Våren 2006 Hösten 2006 
Ekonomi 273 321 
Samhällsvetenskap 76 175 
Humaniora 38 119 
Lärarutbildning 28 276 
Naturvetenskap 75 103 
Teknik 54 107 
Hälsa och vård 138 305 
Kombinationer Ej kodat 113 
Totalt 682 1519 

  
Undersökningen våren 2006 kodade vi inte separat kombinationer av olika 
studieinriktningar. Hösten 2006 här vi däremot kodat dessa svar i en egen grupp. 
De vanligaste kombinationerna var naturvetenskap med hälsa, vård och omsorg, 
exempelvis i form av studenter som går programmet för Biomedicinsk analytiker 
samt lärarutbildning i kombination med olika inriktningar beroende på vilken 
ämnesinriktning lärarstudenterna har. Men det finns givetvis många andra 
kombinationer i gruppen. Fördelningen av urvalet inom de olika studieområdena 
och för undersökningen som helhet mellan studenter som läst olika länge vid 
universitetet blev följande: 
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Svarsfördelning beroende på vilket år studiernas inleddes 
Antal svar/studiestart: 2006 2005 2004 2003 eller 

tidigare 
Ekonomi 131 127 33 30 
Samhällsvetenskap 26 51 50 48 
Humaniora 67 13 10 29 
Lärarutbildning 95 20 94 67 
Naturvetenskap 67 12 12 12 
Teknik 62 17 13 15 
Hälsa och vård 173 15 75 42 
Kombinationer 16 21 27 49 
Totalt 637 276 314 292 

 
Förstaårsstudenter är alltså överrepresenterade i urvalet, säkerligen beroende på att 
de ofta läser i stora grupper och har ganska många timmar i undervisningssalarna. 
Andelen kvinnliga studenter är i våra undersökningar ganska konstant och klart 
större än andelen manliga dito. Våren 2006 var andelen kvinnor i 
enkätundersökningen 66 % och hösten samma år 67 %. Faktisk andel kvinnliga 
studenter var under våren 2006, 66,3 % och hade ökat till 66,7 % hösten samma år. 
Fördelningen av studenter i enkäterna mellan olika studieområden ansluter för 
hösten ganska väl till totala andelar i målpopulationen. Det finns ingen riktigt 
jämförbar statistik eftersom huvuddelen av universitetets underlag baseras på tal 
baserat på heltidsekvivalenter. 
 
Jämförelse mellan urval och målpopulation 
Studieinriktning: Andelar i urvalet 

hösten 2006 
Andelar av 
heltidsstudenter 2006 

Samhällsvetenskap inkl 
ekonomi 

33 % 38 % 

Humaniora 8 % 10 % 
Lärarutbildning 18 % 27 % 
Naturvetenskap 7 % 10 % 
Teknik 7 % 10 % 
Hälsa och vård 20 % 10 % 
Kombinationer 7 % Ej uppgift 

 
Man kunde argumentera för att resultaten när de söker ge en bild av hela 
universitetet skulle viktas så att vi får en sammanvägning enligt målpopulationen. 
Vi har valt att inte göra detta. Trots de enkla urvalsmodellerna ger enkäterna en 
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relativt god bild av våra studenter vid universitetet. Tisdagen den 3 oktober var 
tydligen en ganska vanlig dag på universitetet. En ungefärlig beräkning av 
osäkerheten i slutsatserna i form av konfidensintervall ger följande bild i 
urvalsgrupper med olika storlek: 
 
Exempel på konfidensintervall vid beräkning av andelar 
Urvalsgrupp   Konfidensintervall 
Totalurvalet hösten 2006 (1532) +-2,5 % 
Totalurvalet våren 2006 (682) +-3,8 % 
Urvalsgrupp om 250 +-6,2 % 
Urvalsgrupp om 100 +-9,8 % 

   
Dessa beräkningar gäller med antagande om obundet slumpmässigt urval, när vi 
istället i våras gjort en typ av kvoturval och i höst ett slumpmässigt klusterurval, 
samt med signifikansnivån beräknad på 5 % nivån. Vid beräkningarna har vi inte 
justerat för att vi i urvalet har relativt stora andelar av grundpopulationerna. 
Felmarginalen minskar då vi har urval som utgör stora delar av grundpopulationen. 
Om vi antar att ungefär 1/5 av våra studenter har besvarat enkäten, minskar 
felmarginalen med ett par tiondels procent ytterligare. Beräkningarna gäller 
dessutom när vi studerar nominalskalor med jämn fördelning, 50-50. Vid mer olik 
fördelning minskar felmarginalen. Bedömningar av små och stora procenttal är mer 
säkra än jämnt fördelade procenttal. 
 
Ovanstående beräkningar av felmarginaler gäller andelar, procenttal. 
Konfidensintervall för betyg på olika kvalitetsfaktorer ger i höstens undersökning 
följande konfidensintervall. Skalan är en 5 gradig skala med 5 som bästa värde.  
 
Exempel på konfidensintervall vid beräkning av medelvärden 
Exempel på beräkning av 
konfidensintervall 

       Betyg och felmarginal 

Universitetet har väl fungerande 
bibliotek och studieplatser 

4,51 +-0,04 

Utbildningen har bidragit till att du lärt 
dig använda datorer och IT 

2, 67+-0,07 

 
Detta är de två faktorerna som har högst betyg och lägst betyg. Studenternas 
värderingar är när det gäller biblioteket m.m. bland de med lägst spridning och 
motsatsen gäller för användning av datorer och IT.  
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i

Studenternas insatser och studieprestationer 

 

Arbetsinsats i utbildn ngen 
Inför en undersökning av utbildningskvaliteten inom ekonomutbildningar vid fem 
olika lärosäten i Sverige (Haglund, 1991) testades olika utformning av frågor kring 
studenternas arbets- och tidsinsats i utbildningen. Genom personliga intervjuer 
studerade vi hur studenter resonerar när man svarar på frågor om studietiden. 
Slutsatsen av testerna var att det är ytterligt svårt att ställa enkla frågor kring 
studenternas arbetstid som ger rättvisande svar. Respondenter tolkar frågor med 
identisk formulering mycket olika när man beräknar sin arbetsinsats och studietid. 
Frågeformuleringen påverkar dessutom resultaten mycket markant.  
 
Trots svårigheterna att ställa rättvisande frågor kring studietider har vi i 
terminsenkäterna analyserat studenternas arbetsinsatser. Översiktliga frågor om 
veckoarbetstid ingår i mätningarna höstterminen 2002, vårterminen 2003 och 2004 
samt hösten 2005. Frågeformuleringen baseras på den fråga man valt att använda i 
högskoleverkets undersökning Studentspegeln (2002). Frågan om den normala 
veckoarbetstiden har formulerats enligt följande:  
 
”Under en typisk undervisningsvecka (7-dagar), hur många timmar lägger Du på att förbereda och delta i 
undervisningen (räkna med all tid du lägger på aktiviteter relaterade till Dina kurser)?” 

 
Den enkla frågan våren 2003 om studieinsatser under en normalvecka visade att 
våra studenter som läser på heltid i genomsnitt studerar drygt 27½ timmar i 
veckan. Undersökningen hösten 2005 visar samma genomsnitt. 
 
I undersökningen våren 2003 har vi samtidigt gjort mer detaljerade mätningar av 
tidsinsatser. Vi har här frågat om hur mycket tid man just den dagen 
undersökningen genomförts lägger ned på föreläsningar och seminarier, egen 
läsning, grupparbeten och övriga studiemoment. I tillägg till detta har vi frågat om 
hur mycket tid man lägger på sina studier en normal helg. Baserat på svaren har vi 
sedan summerat den totala tidsinsatsen under undersökningsdagen och 
multiplicerat denna med en faktor 5 för att komma fram till en total studieinsats 
under en normal veckas veckodagar. Denna beräkning bygger på att vi antar att 
dagen är en genomsnittlig studiedag. Sedan har vi för varje individ lagt till 
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studietiden under en normalhelg för att komma fram till en beräknad total 
veckoarbetstid. I samma undersökning har vi också inkluderat den enkla frågan om 
hur mycket tid man lägger på sina studier en normalvecka. I undersökningen 
Vt2003 kan vi alltså direkt för varje individ jämföra resultat från översiktliga och 
mer detaljerade mätningar av studietid. Totalt är skillnaden mellan de olika 
frågemetoderna inte mindre än i underkant av 10 timmar per studievecka i 
genomsnitt på individnivå. Tolkningen av vad som är studietid skiljer sig tydligen 
mellan den enkla och den mer detaljerade frågan. 
 
I undersökningarna 2006 har vi i tillägg till de detaljerade frågorna om dagens 
studier inkluderat en fråga om denna dag är en normal dag när det gäller studietid? 
De studenter som inte anger att det är en normal studiedag får sedan svara på hur 
mycket dagen skiljer sig tidsmässigt från en normal studiedag. Dessa data kan sedan 
användas för att beräkna den normala studiedagens tidsinsats.  Av respondenterna 
angav våren 2006, 26 % att den dag då enkäten genomfördes var en dag mer 
studietid än normalt. Motsvarande andel som anger att dagen var en studiedag med 
kortare studietid än normalt var 12 %. Mellan 2 och 3 timmar anges i genomsnitt 
som avvikelsen mot den normala studiedagen. Totalt för hela populationen blir 
avvikelsen från den normala studiedagen lite mindre än en halvtimme. 
Förhållandet att vi genomfört studien under en dag då man har undervisning, 
föreläsning eller seminarier gör att vi måste justera ned resultaten när det gäller 
studietiden något. På dagar med undervisning blir studieinsatsen lite längre än 
dagar utan undervisning. 
 
I beräkningarna av den normala studieveckan har vi justerad studietiden med den 
avvikelse som studenterna angivit. Den normala studiedagen har vi sedan 
multiplicerat med 5 och slutligen lagt till den normala studietiden för en helg. 
Totalt blir våren 2006 den normala studieveckan för våra studenter 37 timmar.  
 
Med tanke på att en av de viktigaste resurserna i högre utbildning är våra studenters 
arbetstid kan det kanske vara av intresse att se lite mer i detalj på resultaten. Vem är 
mest flitig och vem är minst flitig? Beräkningarna nedan baseras de detaljerade 
mätningar bland våra heltidsstudenter. Resultat finns tillgängliga från mätningar 
våren 2003 och våren och hösten 2006. Våren 2003 och hösten 2006 har vi kunnat 
justera resultaten så att enbart heltidsstudenter ingår. Hösten 2006 har vi som 
nämnts ett betydligt utökat urval och vi har dessutom möjlighet att både justera för 
om just undersökningsdagen är en dag med onormal arbetsbelastning eller omvänt 
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och dessutom har vi med en fråga om studenten är heltids- eller halvtidsstudent. Vi 
kommer alltså rimligen i denna undersökning närmare en korrekt bild av 
studenternas arbetsinsatser. En möjlig felkälla som återstår är om en uppdelning av 
studierna i olika typer av aktiviteter medför att avrundningar av tider genomgående 
görs uppåt av studenterna. Alternativ till vår mätning hösten 2006 är antagligen att 
genomföra direkta tidsstudier med urval av studenter under en normal vecka. 
 
Veckostudietid inom olika utbildningssektorer (ej justerad för skillnad mellan heltids- och deltidsstudenter) 

Utbildningsområde Veckostudietid 
våren 2003 

Veckostudietid 
våren 2006 

Veckostudietid 
hösten 2006 

Ekonomi 34,8 timmar  35,6 timmar 34,6 timmar 
Samhällsvetenskap  33,1 timmar  32,4 timmar 32,3 timmar 
Humaniora och 
lärarutbildning 

40,1 timmar  33,3 timmar  

Humaniora    32,2 timmar 
Lärarutbildning   38,4 timmar 
Naturvetenskap och teknik 39,9 timmar 43,2 timmar  
Naturvetenskap   42,7 timmar 
Teknik   40,2 timmar 
Hälsa och vård 46.4 timmar 40,9 timmar 38,9 timmar 
Kombinationer av studier 35,0 timmar  37,7 timmar 
Totalt 37,2 timmar 37,1 timmar 36,9 timmar 

 
Hösten 2006 har vi samlat in enkäter från en hel del studenter som läser på deltid 
och vi kan alltså analysera skillnaderna i studieinsats mellan studenter i 
heltidsstudier och studenter med deltidsstudier. I mätningen i Karlstad var det 9 % 
av studenterna som studerade deltid. Dessa studenter uppger i genomsnitt att de 
lägger 23,9 timmar på sina studier under en vecka. Våren hade vi också med en 
fråga om studenten läser på heltid eller deltid. Den gången läste 8 % av studenterna 
mindre än 20 poäng under terminen, och bland dessa (med ett mindre urval) var 
genomsnittliga veckostudietiden 34,5 timmar.  
 
Om vi justerar studietiderna så att vi bara analyserar heltidsstudenter blir resultaten 
följande: 
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Veckostudietid inom olika utbildningssektorer (enbart heltidsstudenter) 

Utbildningsområde Veckostudietid 
våren 2003 

Veckostudietid 
hösten 2006 

Ekonomi 35,1 timmar  34,9 timmar 
Samhällsvetenskap  33,6 timmar  34,4 timmar 
Humaniora och 
lärarutbildning 

41,0 timmar   

Humaniora   33,6 timmar 
Lärarutbildning  39,5 timmar 
Naturvetenskap och teknik 39,7 timmar  
Naturvetenskap  43,3 timmar 
Teknik  40,2 timmar 
Hälsa och vård 47,1 timmar 41,7 timmar 
Kombinationer av studier 33,4 timmar 39,9 timmar 
Totalt 37,5 timmar 38,2 timmar 

 
Föga förvånande samvarierar studieinsatsen med hur mycket resurser som läggs 
inom respektive sektor, vilket också återspeglas i antal undervisningstimmar per 
vecka. Lägst veckostudietid har samhällsvetar-, humaniora- och ekonomstudenter, 
som har lägst studieplatskostnad och relativt sett färre timmar med lärarkontakt 
under en studievecka.  
 
Några klara tendenser till förändringar i studieinsatser över tiden hittar vi inte de 
senaste par åren. De skillnader som vi ser mellan de tre enkäterna med mer 
detaljerade mätningar kan troligen förklaras av urvalsvariationer och tillfälliga 
variationer i studiesituationen 
  
I våra tidigare enkäter då vi baserat analysen på den generella frågan om hur 
mycket studenterna inklusive allt lägger på sina studier en normalvecka, har vi visat 
att studenternas tidsinsats ökade mellan 2002 och 2004. Andelen studenter som 
anger att de lägger mer än 30 timmar på sina studier per vecka ökade från hösten 
2002 till våren 2004 från 25 % till 33 %. En viktig förklaring för denna ökning kan 
vår nya ”studievänliga” studiemiljö i form av det 2002 invigda 
Universitetsbiblioteket vara. 
 
En sammanfattande slutsats är att våra studenter jobbar på relativt väl och att vi 
inte kan se någon minskning av studenternas insatser hittills under 2000-talet. 
Studenterna gör en mycket god insats i sina studier med tanke på att antalet 
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timmar som studenterna har kontakt med sina lärare under en normal studievecka 
minskat kontinuerligt under en längre tid. 
 
Våra mätningar visar inga stora skillnader när det gäller studietider i olika 
åldersgrupper. Möjligen är tendensen att studenter i äldsta åldersgruppen är något 
mer flitiga. 
 
Veckostudietid i olika åldersgrupper 

Studentens ålder Veckostudietid våren 
2003  

Veckostudietid 
våren 2006 

Upp till och med 21 år 33,1 timmar 38,3 timmar 
22-23 år 36,2 timmar 36.8 timmar 
24-26 år 40,0 timmar 35,4 timmar 
över 26 år 42,2 timmar 37,0 timmar 

 
Studentens ålder Veckostudietid hösten 

2006  
Upp till och med 21 år 38,3 timmar 
22-23 år 37,0 timmar 
24-28 år 35,5 timmar 
över 28 år 36,5 timmar 
Totalt 36,9 timmar 

 
Slutligen har vi visat något som vi länge misstänkt. Kvinnliga studenter är flitigare 
än manliga dito. Här visas samma tendens i de båda mätningarna.  
 
Veckostudietid för kvinnliga och manliga studenter 

Kön  Veckostudietid 
våren 2003  

Veckostudietid 
våren 2006 

Veckostudietid 
hösten 2006 

Kvinnliga studenter 39,2 timmar 37,9 timmar 37,8 timmar 
Manliga studenter 34,8 timmar 35,3 timmar 35,0 timmar 
 

Studieprestationer och produktivitet 
Hösten 2006 ingick frågor om hur många poäng man tagit i sina studier vid 
högskola. Genom att dividera antalet poäng med hur många terminer man uppger 
att man studerat kan vi beräkna produktiviteten i form av poängproduktion per 
termin för varje individ. Då undersökningarna genomfördes i starten av en termin 
har denna påbörjade termin inte räknats in i underlaget för antal terminer. Bland 
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studenter som alltså läst minst en termin är den genomsnittliga poängproduktionen 
per termin 19,5 poäng. Medianvärde för poängproduktion är 20 poäng. 
Deltidsstudenterna har en genomsnittlig poäng per termin om 17,6 poäng och har i 
de flesta fall en kombination av terminer med heltids- och halvtidsstudier bakom 
sig. Om vi bara tar med de nuvarande heltidsstudenterna blir genomsnittet 19,7 
poäng per termin.  
 
Vi jämför nedan resultaten mellan de tre enkäterna åren 2004, 2005 och 2006 med 
frågor kring poängproduktion per antal terminer man studerat. Resultaten för 2006 
har baserats på enbart studenter som läser heltid. I övriga enkäter kan man inte 
göra motsvarande urval. Studenternas produktivitet när det gäller att ta poäng i sina 
studier verkar i stort oförändrad de tre studerade åren. Mellan manliga och 
kvinnliga studenter finns en viss skillnad i hur många poäng per termin man lyckas 
ta. Kanske är skillnaden naturlig då våra kvinnliga studenter faktiskt lägger mer tid 
på sina studier. Mätningar av studieinsats med detaljerade frågor har gjorts inom tre 
tidigare enkäter i Karlstad. Det är bara vid enkäten hösten 2006 som vi i samma 
studentpopulation mätt studieinsats och poängproduktion. Detta år lade, enligt 
resultaten, kvinnliga studenter 8,0 % mer tid på sina studier och samtidigt tog man 
3,6 % mer poäng än sina manliga kollegor. Den större tidsinsatsen ”lönade sig” 
alltså inte proportionellt, men å andra sidan läser vi inte bara för poäng en utan för 
kunskapen och för livet. 
 
Poängproduktion per termin för kvinnliga och manliga studenter  
Kön Poäng per termin 

2004 
Poäng per termin 
2005 

Poäng per termin 
2006 
(heltidsstudenter) 

Kvinna 19,9 20,1 20,0 
Man 19,0 18,8 19,3 
Totalt 19,6 19,5 19,8 

 
De yngsta studenterna tar något färre poäng men i övrigt skiljer det sig inte 
nämnvärt mellan de olika åldersgrupperna. Märk här att studenter som startat 
under undersökningsterminen inte är med i dessa beräkningar. Undersökningen 
görs relativt tidigt på terminen och man har inte haft chans att ta poäng ännu 
normalt. 
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Poängproduktion per termin för studenter i olika åldersgrupper 
Åldersklass Poäng per termin 2004 Poäng per termin 2005 
- 21 år 18,6 18,7 
22-23 år 19,7 19,8 
24-25 år 19,9 19,7 
26 år - 20,0 20,1 
Totalt 19,6 19,8 

 
Åldersklass Poäng per termin 2006 

(heltidsstudenter) 
- 21 år 18,5 
22-23 år 19,7 
24-28 år 19,7 
29 år - 20,6 
Totalt 19,7 

 
Något lägre poängproduktion verkar studenter inom naturvetenskap och inom 
teknik ha. I studien hösten 2006 kan vi särredovisa naturvetarna och dessa hade då 
en klart lägre poängproduktion än övriga. Mellan de andra studieområdena finns 
det inga tydliga skillnader i poängproduktion. 
 
Poängproduktion per termin bland studenter från olika programområden  
Studieinriktning Poäng per termin 2004 Poäng per termin 2005 
Ekonomi 18,9 18,7 
Samhällsvetenskap 21,0 20,4 
Humaniora och 
lärarutbildning 

20,7 20,3 

Naturvetenskap och teknik 18,8 18,7 
Totalt 19,6 19,5 

 
Studieinriktning Poäng per termin 2006 

(heltidsstudenter) 
Ekonomi 19,3 
Samhällsvetenskap 20,8 
Humaniora 18,1 
Lärarutbildning 20,2 
Naturvetenskap 15,5 
Teknik 18,7 
Hälsa och vård 20,1 
Kombinationer 21,3 
Totalt 19,8 
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Första terminen av sina studier (studenter som startat terminen före själva 
undersökningen genomfördes) har studenterna normalt en något lägre 
poängproduktion men efter detta ligger poängproduktionen på genomsnittet i en 
jämn takt. 
 
Poängproduktion per termin bland studenter på olika stadier i sina studier 
Studiestart Poäng per termin 

2004 
Poäng per termin 
2005 

Poäng per termin 
2006 
(heltidsstudenter) 

Startat under året 17,1 17,9 17,5 
Läser andra året 19,2 19,8 20,2 
Läser tredje året 19,8 19,6 20,3 
Har läst i fyra år 
eller mer 

20,1 20,1 
19,8 

Totalt 19,6 19,5 19,7 

 
För att se om poängproduktionen varierar med studietimmar per vecka har vi 
beräknat genomsnittlig produktion uppdelat efter en variabel där vi klassindelat 
timinsats per vecka efter kvartilerna i denna variabel. Data är som ovan beräknade 
endast på heltidsstudenter. Skillnaderna är inte stora här. En tolkning kan självfallet 
vara att de krav som CSN ställer är pådrivande. Studenterna måste anpassa sin 
studieinsats efter svårighetsgraden, och de som inte håller takten fullföljer inte sina 
studier. 
 
Poängproduktion per termin bland studenter med olika studieinsats 
Studietid per vecka Poäng per termin 2006 

(heltidsstudenter) 
Upp till 30 timmar 19,7 
31 till 37 timmar 20,1 
38 till 46 timmar 19,9 
Över 46 timmar 19,3 
Totalt 19,8 
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t

Studenternas åsikter  

 

Vad tycker studen erna om studietempot? 
När vi i undersökningen av ekonomstudenter i Lund, Växjö, Göteborg, Karlstad 
och Sundsvall (Haglund, 1991) konstaterades att det var mycket svårt att mäta 
studietider med enkla frågor valde vi istället att formulera en fråga om hur 
studenterna uppfattade tempot i utbildningen. I undersökningarna 2004, 2005 och 
2006 ställdes motsvarande fråga om hur studenterna uppfattar studietempot.  
 
I samtliga undersökningarna var resultaten att de flesta studenterna tycker att 
tempot är lagom och ett flertal av resterande anser att tempot är lite väl högt. Det 
finns en tendens att tempot ökar i studierna. 
 
Vad tycker du om tempot hittills i dina studier här i Karlstad? 
Studietempo Mycket 

för högt 
Något 
för högt 

Lagom Något för 
lågt 

Mycket för 
lågt 

våren 2004 3 % 24 % 65 % 6 % 2 % 
hösten 2005 3 % 26 % 65 % 6 % 1 % 
våren 2006 4 % 31 % 58 % 6 % 0 % 
hösten 2006 5 % 30 % 58 % 6 % 1 % 

 
Arbetsmiljöundersökningen som genomfördes av studentkårerna i Karlstad, Örebro 
och Växjö gav i stort motsvarande resultat som våra studentenkäter. 
 
Hur tycker du att studietempot i allmänhet varit? (Arbetsmiljöenkät till studenter i Karlstad) 
Studietempo  Alldeles 

för högt 
Lite för 
högt 

Lagom Lite för 
lågt 

Alldeles för 
lågt 

våren 2006 6 % 37 % 50 % 7 % 0 % 

 
Enkäten till distansstudenter som genomfördes av Universitetsbiblioteket och 
Studentkåren i Karlstad våren 2006 gav i stort en motsvarande bild som våra 
enkäter till studenter på campus i Karlstad. Självfallet är det svårt att här fastlägga 
vad som från universitets sida är ett ”optimalt” tempo i studierna. För att få en 
effektiv och bra utbildning måste tempot vara högt. När det blir för högt är svårt 
att ange, och det är givetvis olika för olika studenter. Samtidigt är studietempo och 
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arbetsinsatsen från studenterna bland de mest medel för att hitta en hög kvalitet i 
utbildningen.  
 
Hur tycker du att studietempot i allmänhet varit? 
Studietempo 
(distansstudenter) 

Alldeles 
för högt 

Lite för 
högt 

Lagom Lite för 
lågt 

Alldeles för 
lågt 

våren 2006 3 % 26 % 67 % 3 % 1 % 

 
Om vi delar studenterna efter studieområde finner vi stora skillnader. Studenter 
inom teknik, naturvetenskap och inom hälsa och vård upplever att studietempot är 
högre än övriga studentgrupper. 
 
Vad tycker du om tempot hittills i dina studier här i Karlstad?  
Studietempo (hösten 
2005) 

Mycket för 
högt 

Något för 
högt 

Lagom Något för 
lågt 

Mycket för 
lågt 

Ekonomi 3 % 29 % 64 % 4 % 1 % 
Samhällsvetenskap 3 % 20 % 71 % 5 % 2 % 
Humaniora och 
lärarutbildning 

1 % 24 % 68 % 7 % 1 % 

Naturvetenskap och 
teknik 

6 % 29 % 58 % 6 % 1 % 

 
Vad tycker du om tempot hittills i dina studier här i Karlstad?  
Studietempo (våren 
2006) 

Mycket för 
högt 

Något för 
högt 

Lagom Något för 
lågt 

Mycket för 
lågt 

Ekonomi 3 % 28 % 66 % 3 % 0 % 
Samhällsvetenskap 0 % 19 % 66 % 13 % 2 % 
Humaniora och 
lärarutbildning 

0 % 17 % 66 % 17 % 0 % 

Naturvetenskap och 
teknik 

9 % 40 % 48 % 3 % 0 % 

Hälsa och vård 12 % 48 % 40 % 1 % 0 % 
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Vad tycker du om tempot hittills i dina studier här i Karlstad? (ht 2006) 
Studietempo 
(hösten 2006) 

Mycket 
för högt 

Något 
för högt 

Lagom Något för 
lågt 

Mycket 
för lågt 

Ekonomi 2 % 27 % 67 % 4 % 1 % 
Samhällsvetenskap 2 % 14 % 70 % 13 % 2 % 
Humaniora 2 % 29 % 63 % 4 % 3 % 
Lärarutbildning 2 % 21 % 68 % 8 % 2 % 
Naturvetenskap 11 % 53 % 35 % 1 %   
Teknik 15 % 43 % 38 % 3 % 1 % 
Hälsa och vård 8 % 37 % 52 % 2 %   
Kombinationer 3 % 26 % 61 % 8 % 3 % 
Totalt 5 % 29 % 60 % 5 % 1 % 

 
Studietempot upplevs vara som högst vid starten av utbildningen och minskar 
sedan under studieperioden. De studenter som gör sitt fjärde år är mest nöjda med 
studietempot. Tendensen är likartad i de båda enkäterna. 
 
Uppfattning om tempot i olika stadier av studierna 

Studietempo hösten 2005 Studiestart  

Mycket 
för högt 

Något 
för högt 

Lagom Något för 
lågt 

Mycket för 
lågt 

Startat under året 4 % 35 % 58 % 3 % 1 % 
Startat för ett år 
sedan 

3 % 28 % 65 % 5 % 0 % 

Startat för två år 
sedan 

3 % 14 % 73 % 9 % 1 % 

Startat tre år tidigare 
eller ännu längre 
tillbaka 

1 % 11 % 78 % 9 % 2 % 

Totalt 3 % 26 % 65 % 6 % 1 % 
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Studietempo våren 2006 Studiestart  

Mycket 
för högt 

Något 
för högt 

Lagom Något för 
lågt 

Mycket för 
lågt 

Startat under året 6 % 41 % 53 % 1 % 0 % 
Startat för ett år 
sedan 

6 % 33 % 53 % 8 % 1 % 

Startat för två år 
sedan 

6 % 32 % 57 % 5 % 0 % 

Startat tre år tidigare 
eller ännu längre 
tillbaka 

2 % 21 % 69 % 8 % 1 % 

Totalt 5 % 31 % 58 % 6 % 0 % 

 
Studietempo hösten 2006 Studiestart  

Mycket 
för högt 

Något 
för högt 

Lagom Något för 
lågt 

Mycket för 
lågt 

Startat under året 7 % 37 % 54 % 2 % 1 % 
Startat för ett år 
sedan 

3 % 24 % 62 % 9 % 1 % 

Startat för två år 
sedan 

4 % 27 % 63 % 6 % 2 % 

Startat tre år tidigare 
eller ännu längre 
tillbaka 

2 % 20 % 67 % 9 % 2 % 

Totalt 5 % 29 % 60 % 5 % 1 % 

 
Kvinnliga studenter tycker att tempot är något högre än sina manliga kollegor.  
 
Uppfattning om studietempot bland män och kvinnor 
Studietempo 
(våren 2006) 

Mycket 
för högt 

Något 
för högt 

Lagom Något för 
lågt 

Mycket för 
lågt 

Män  3 % 18 % 70 % 8 % 0 % 
Kvinnor 6 % 40 % 52 % 3 % 0 % 
Totalt 5 % 32 % 58 % 5 % 0 % 

  
Studietempo 
(hösten 2006) 

Mycket 
för högt 

Något 
för högt 

Lagom Något för 
lågt 

Mycket för 
lågt 

Män  3 % 25 % 64 % 7 % 2 % 
Kvinnor 6 % 32 % 58 % 5 % 1 % 
Totalt 5 % 30 % 60 % 5 % 1 % 
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Stress i studierna 
I studien hösten 2005 ingick en fråga om studenterna upplever stress i sina studier. 
Denna fråga har sedan dess ställts i samtliga enkäter. Dessutom har frågan ingått i 
en mer omfattande enkät som Studentkårerna i Karlstad, Örebro och Växjö 
genomfört bland studenter våren 2006.  
 
En majoritet av studenterna anger att det ibland kan vara stressigt med studierna. 
En mindre grupp tycker att stressen ofta är besvärande. Tendensen visar att 
gruppen studenter som ofta upplever en besvärande stress ökar. 
 
Upplever du stress i dina studier på universitetet? 
Studiestress  Ja, jag 

upplever en 
besvärande 
stress ofta 

Ja, ibland 
kan det 
vara för 
stressigt 

Nej, det är i 
allmänhet inte 
stressigt 

Nej, jag är 
definitivt 
inte stressad 

ht2005 7 % 60 % 30 % 3 % 
vt2006 14 % 60 % 24 % 2 % 
ht2006 14 % 64 % 20 % 2 % 

 
Enkäten som genomfördes under våren av studentkårerna i Karlstad, Örebro och 
Växjö visar för studenter i Karlstad relativt likartade resultat. Frågeformulering och 
ordval kan här påverka resultaten. 
 
Upplever du negativ stress i dina studier på universitetet? (Arbetsmiljöenkät till studenter i 
Karlstad) 
Studiestress   Ja, ofta Ja, 

periodvis 
Nej, i allmänhet 
inte 

Nej, aldrig 

vt2006 12 % 54 % 30 % 3 % 

 
Skillnader i frågeformuleringen kan förklara skillnaden mellan enkäten bland 
campusstudenter och nätenkäten till distansstudenter. 
 
Upplever du negativ stress i dina studier på universitetet? 
Studiestress 
bland 
distansstudenter 

Ja, ofta Ja, 
periodvis 

Nej, i allmänhet 
inte 

Nej, aldrig 

vt2006 7 % 54 % 33 % 6 % 
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Studenter inom teknik, naturvetenskap, hälsa och vård samt studenter som 
kombinerar sina studier inom flera fält upplever mer stress än övriga studenter. 
 
Stress i studierna bland studenter från olika programområden 
Studiestress 
(våren 2006) 

Ja, jag 
upplever en 
besvärande 
stress ofta 

Ja, ibland 
kan det vara 
för stressigt 

Nej, det är i 
allmänhet inte 
stressigt 

Nej, jag är 
definitivt inte 
stressad 

Ekonomi 11 % 63 % 24 % 2 % 
Samhällsvetenskap 7 % 57 % 32 % 4 % 
Humaniora och 
lärarutbildning 

7 % 51 % 38 % 4 % 

Naturvetenskap och 
teknik 

23 % 60 % 18 % 2 % 

Hälsa och vård 20 % 62 % 18 % 0 % 
Totalt 14 % 60 % 24 % 2 % 

 
Studiestress 
(hösten 2006) 

Ja, jag 
upplever en 
besvärande 
stress ofta 

Ja, ibland 
kan det vara 
för stressigt 

Nej, det är i 
allmänhet inte 
stressigt 

Nej, jag är 
definitivt inte 
stressad 

Ekonomi 8 % 68 % 21 % 3 % 
Samhällsvetenskap 11 % 58 % 26 % 5 % 
Humaniora 9 % 60 % 28 % 3 % 
Lärarutbildning 6 % 66 % 26 % 2 % 
Naturvetenskap 24 % 59 % 14 % 3 % 
Teknik 23 % 60 % 15 % 2 % 
Hälsa och vård 18 % 62 % 18 % 3 % 
Kombinationer 21 % 53 % 23 % 4 % 
Totalt 13 % 63 % 22 % 3 % 
 
Stress verkar fördela sig ganska jämnt över studenternas studietid.  
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Stress i studierna beroende på hur länge man studerat 
Studiestress 
(våren 2006) 

Ja, jag 
upplever en 
besvärande 
stress ofta 

Ja, ibland 
kan det 
vara för 
stressigt 

Nej, det är i 
allmänhet inte 
stressigt 

Nej, jag är 
definitivt 
inte stressad 

Startat under 
året  

11 % 56 % 30 % 4 % 

Läser andra 
året 

13 % 59 % 26 % 2 % 

Läser tredje 
året 

19 % 59 % 22 % 1 % 

Har läst i fyra 
år eller mer 

10 % 65 % 24 % 3 % 

Totalt 14 % 60 % 24 % 2 % 

 
Studiestress 
(hösten 2006) 

Ja, jag 
upplever en 
besvärande 
stress ofta 

Ja, ibland 
kan det 
vara för 
stressigt 

Nej, det är i 
allmänhet inte 
stressigt 

Nej, jag är 
definitivt 
inte stressad 

Startat under 
året  

14 % 62 % 21 % 3 % 

Läser andra 
året 

11 % 62 % 24 % 4 % 

Läser tredje 
året 

15 % 65 % 18 % 1 % 

Har läst i fyra 
år eller mer 

11 % 61 % 25 % 3 % 

Totalt 13 % 63 % 22 % 3 % 

  
Deltidsstudenter är mindre stressade än heltidsstudenter. 
 
Stress i studierna bland heltids- och deltidsstudenter 
Studiestress 
(hösten 2006) 

Ja, jag 
upplever en 
besvärande 
stress ofta 

Ja, ibland 
kan det 
vara för 
stressigt 

Nej, det är i 
allmänhet inte 
stressigt 

Nej, jag är 
definitivt 
inte stressad 

Heltidsstudenter  14 % 64 % 20 % 2 % 
Deltidsstudenter 6 % 50 % 35 % 9 % 
Totalt 13 % 62 % 22 % 3 % 

 
Stressen fördelar sig ganska jämnt mellan studenter i olika åldrar. 
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Stress i studierna i olika åldersgrupper 
Studiestress 
(våren 2006) 

Ja, jag 
upplever en 
besvärande 
stress ofta 

Ja, ibland 
kan det 
vara för 
stressigt 

Nej, det är i 
allmänhet inte 
stressigt 

Nej, jag är 
definitivt 
inte stressad 

- 21 år 14 % 59 % 25 % 2 % 
22-23 år 11 % 60 % 27 % 1 % 
24-25 år 17 % 57 % 26 %   
26 år - 15 % 62 % 20 % 4 % 
Totalt 14 % 60 % 24 % 2 % 

 
Studiestress 
(hösten 2006) 

Ja, jag 
upplever en 
besvärande 
stress ofta 

Ja, ibland 
kan det 
vara för 
stressigt 

Nej, det är i 
allmänhet inte 
stressigt 

Nej, jag är 
definitivt 
inte stressad 

- 21 år 13 % 69 % 17 % 1 % 
22-23 år 12 % 63 % 22 % 2 % 
24-28 år 12 % 57 % 25 % 5 % 
29 år - 15 % 59 % 22 % 4 % 
Totalt 13 % 63 % 22 % 3 % 

 
Kvinnliga studenter upplever klart mer stress än sina manliga kollegor. Resultaten 
stöder bilden som visades i en Arbetsmiljöenkät genomförd av studentkårerna vid 
universiteten i Karlstad, Örebro och Växjö under våren 2006. 
 
Stress i studierna bland män och kvinnor 
Studiestress 
(våren 2006) 

Ja, jag 
upplever en 
besvärande 
stress ofta 

Ja, ibland 
kan det 
vara för 
stressigt 

Nej, det är i 
allmänhet inte 
stressigt 

Nej, jag är 
definitivt 
inte stressad 

Män 8 % 52 % 35 % 5 % 
Kvinnor 17 % 64 % 18 % 1 % 
Totalt 14 % 60 % 24 % 2 % 

 
Studiestress 
(hösten 2006) 

Ja, jag 
upplever en 
besvärande 
stress ofta 

Ja, ibland 
kan det 
vara för 
stressigt 

Nej, det är i 
allmänhet inte 
stressigt 

Nej, jag är 
definitivt 
inte stressad 

Män 9 % 59 % 28 % 5 % 
Kvinnor 15 % 65 % 19 % 2 % 
Totalt 13 % 63 % 22 % 3 % 
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Vad studenterna anser att utbildningen ger 
Studenterna har i studentenkäten ht2002 och vt2004 angivit vad de anser att de lärt 
sig under sin utbildning. Begreppen och definitionerna i frågorna är ett urval från 
det enkätformulär som användes i Studentspegeln (2002). Avsikten var att kunna 
jämföra resultaten vid Karlstads universitet med motsvarande uppgifter från 
Studentspegeln och då också bryta ner på olika studieområden. Det visade sig att 
detaljerade jämförelser med resultat i Studentspegeln var svåra att göra bl. a. 
beroende på skillnader i urvalsförfaranden. Studentspegeln riktas mot studenter 
som läst minst ett år på högskola medan våra lokala studentundersökningar 
omfattar studenter från att de börjar på universitetet. Dessutom finns det i 
Studentspegeln ett relativt omfattande bortfall på omkring 30 %, medan våra lokala 
undersökningar genomförs i universitetets lokaler och med ett obetydligt bortfall 
pga. svarsvägran.  
 
För de flesta färdigheterna som undersökts anger över hälften av studenterna att 
deras utbildning i hög grad eller mycket hög grad bidragit till att utveckla dem. Ju 
längre studenterna läser desto mer anser de sig ha lärt sig genom sin utbildning, 
stegringen är brant upp till tredje året varefter den planar ut. 
 
En jämförelse mellan studentundersökningarna som genomfördes ht2002 och 
vt2004 visar att det, bortsett från en viss positiv trend när det gäller färdigheter att 
använda datorer och IT, inte finns några större skillnader mellan åren.  
 
De olika faktorerna har rangordnats nedan efter hur väl våra studenter i allmänhet 
anser att de fått träning genom sin utbildning. Motsvarande rangordning baserad 
på svar från Studentspegeln 2002 ger i stort identiska resultat som våra studier i 
Karlstad.  
 
I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till (rangordning efter 
andel som angivit svaret ”hög” eller ”mycket hög grad”, hösten 2006): 
 
Relativt många studenter anser att deras utbildning ger en breddad allmänbildning. 
De studenter som själva valt att kombinera utbildningar från olika studieområden 
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är naturligt de som anger att blivit mest allmänbildade genom sin utbildning. Även 
samhällsvetare framhäver allmänbildningen som en del av sina studier.  
Naturvetare och tekniker anger att deras utbildning inte givit mycket av 
allmänbildning. Bland ekonomerna anger mycket få att de utvecklat sin 
allmänbildning i hög grad genom sina studier. 
 
att Du uppnått en breddad allmänbildning                           
 Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten grad 
ht2002 11 % 52 % 32 %     5 % 
vt2004  10 % 50 % 35 % 5 % 
vt2006 20 % 54 % 24 % 3 % 
ht2006 19 % 55 % 24 % 2 % 
 
Att du uppnått en 
breddad 
allmänbildning 

Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten 
grad 

Ekonomi 12 % 58 % 27 % 3 % 
Samhällsvetenskap 31 % 52 % 16 % 1 % 
Humaniora 25 % 50 % 23 % 2 % 
Lärarutbildning 17 % 63 % 19 % 1 % 
Naturvetenskap 20 % 40 % 37 % 3 % 
Teknik 10 % 40 % 44 % 7 % 
Hälsa och vård 18 % 55 % 25 % 2 % 
Kombinationer 27 % 56 % 16 % 1 % 
Totalt 19 % 54 % 25 % 2 % 
 
Omkring 2 av 3 studenter anser att de lärt sig samarbete i sin utbildning. 
Utbildningar som ligger högt här är naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga 
utbildningar. Åsikterna skiftar dock mellan olika studenter när det gäller 
naturvetenskapen. Ekonomstudenter och humanister verkar minst 
”samarbetsvilliga”, eller kanske snarare ”samarbetstränade”. Mindre än var 10: e 
ekonomstudent anger att de i mycket hög grad lärt sig att samarbeta genom sin 
utbildning. 
 
att Du lärt Dig samarbeta med andra                                       
 Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten grad 
ht2002 13 % 52 % 29 % 6 % 
vt2004  18 % 54 % 23 % 5 % 
vt2006 15 % 51 % 25 % 10 % 
ht2006 17 % 52 % 27 % 4 % 
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Att du lärt dig 
samarbeta med 
andra 

Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten 
grad 

Ekonomi 10 % 53 % 31 % 6 % 
Samhällsvetenskap 21 % 51 % 24 % 4 % 
Humaniora 11 % 49 % 33 % 7 % 
Lärarutbildning 21 % 51 % 25 % 4 % 
Naturvetenskap 17 % 49 % 26 % 9 % 
Teknik 14 % 50 % 29 % 8 % 
Hälsa och vård 15 % 55 % 27 % 4 % 
Kombinationer 22 % 51 % 25 % 2 % 
Totalt 16 % 52 % 28 % 5 % 

 
Beklagligt få, bara drygt var 3: e student anger att de lärt sig tänka kritiskt och 
analytiskt i sin utbildning. Studenter som valt att kombinera sin utbildning från 
olika studieområden liksom samhällsvetarstudenter ligger högt här. Tekniker, 
ekonomer och inte minst naturvetare ligger lågt när det gäller träning i kritiskt 
tänkande.  
 
att Du lärt Dig tänka kritiskt och analytiskt  
 Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten grad 
ht2002 13 % 50 % 31 % 7 % 
vt2004  16 % 51 % 30 % 3 % 
vt2006 16 % 52 % 25 % 7 % 
ht2006 14 % 52 % 30 % 4 % 
 
Att du lärt dig 
tänka kritiskt och 
analytiskt 

Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten 
grad 

Ekonomi 9 % 51 % 36 % 4 % 
Samhällsvetenskap 24 % 62 % 12 % 2 % 
Humaniora 17 % 50 % 28 % 5 % 
Lärarutbildning 13 % 58 % 27 % 3 % 
Naturvetenskap 11 % 40 % 38 % 11 % 
Teknik 7 % 43 % 42 % 9 % 
Hälsa och vård 13 % 46 % 35 % 5 % 
Kombinationer 21 % 56 % 22 % 2 % 
Totalt 14 % 52 % 30 % 5 % 
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En majoritet av studenterna anser att de uppnått yrkesrelaterade kunskaper och 
färdigheter genom sin utbildning. Hälsa- och vårdstudenter anger i stor 
utsträckning att de fått sådana färdigheter. Även lärarutbildningen verkar ligga långt 
framme här. Relativt praktiskt orienterade utbildningar som tekniker- och 
ekonomutbildning ligger paradoxalt nog dåligt till här.  
 
att Du uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter        
 Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten grad 
ht2002 12 % 46 % 34 % 8 % 
vt2004  8 % 47 % 39 % 7 % 
vt2006 15 % 50 % 24 % 8 % 
ht2006 14 % 48 % 32 % 7 % 
 
Att du uppnått 
yrkesrelaterade 
kunskaper och 
färdighet 

Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten 
grad 

Ekonomi 9 % 45 % 38 % 8 % 
Samhällsvetenskap 17 % 43 % 32 % 8 % 
Humaniora 8 % 30 % 45 % 17 % 
Lärarutbildning 10 % 60 % 27 %  3 % 
Naturvetenskap 10 % 38 % 36 % 17 % 
Teknik 9 % 48 % 35 % 9 % 
Hälsa och vård 26 % 51 % 21 % 2 % 
Kombinationer 18 % 53 % 25 % 4 % 
Totalt 14 % 48 % 31 % 7 % 
 
Studenter på lärarutbildningen ligger högt när det gäller träning att skriva klart och 
begripligt. Naturvetare, tekniker och ekonomer ligger något under genomsnittet. 
 
att Du lärt Dig skriva klart och begripligt  
 Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten grad 
ht2002 7 % 41 % 39 % 13 % 
vt2004  13 % 41 % 36 % 10 % 
vt2006 9 % 38 % 38 % 15 % 
ht2006 12 % 41 % 37 % 10 % 
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Att du lärt dig 
skriva klart och 
begripligt 

Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten 
grad 

Ekonomi 5 % 39 % 46 % 11 % 
Samhällsvetenskap 21 % 46 % 28 % 6 % 
Humaniora 10 % 36 % 38 % 16 % 
Lärarutbildning 17 % 48 % 28 % 7 % 
Naturvetenskap 7 % 30 % 48 % 15 % 
Teknik 7 % 41 % 39 % 13 % 
Hälsa och vård 11 % 38 % 39 % 12 % 
Kombinationer 14 % 45 % 32 % 8 % 
Totalt 12 % 41 % 38 % 10 % 
 
Endast något fler än var 3: e student anser att de fått träning i att använda datorer 
och IT i sin utbildning. Mycket finns att göra här. Bilden är ganska likartad mellan 
olika sektorer. Lärarutbildning och ekonomutbildning ligger lågt när det gäller 
dessa moment. 
 
att Du kan använda datorer och informationsteknologi            
 Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten grad 
ht2002 11 % 27 % 42 % 20 % 
vt2004  10 % 36 % 35 % 18 % 
vt2006 8 % 24 % 42 % 25 % 
ht2006 9 % 31 % 44 % 17 % 
 
Att du kan 
använda datorer 
och IT 

Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten 
grad 

Ekonomi 5 % 28 % 50 % 17 % 
Samhällsvetenskap 8 % 34 % 43 % 16 % 
Humaniora 8 % 27 % 39 % 26 % 
Lärarutbildning 8 % 31 % 43 % 18 % 
Naturvetenskap 9 % 35 % 40 % 16 % 
Teknik 12 % 32 % 46 % 10 % 
Hälsa och vård 10 % 32 % 38 % 20 % 
Kombinationer 10 % 36 % 36 % 18 % 
Totalt 8 % 31 % 43 % 18 % 

 
Ytterligare dystra resultat finns att hämta när det gäller forskningsanknytning av 
grundutbildningen. När det gäller att ta del av forskning finns det mycket mer att 
önska. Om vi får tro studenterna bör utbildningen av naturvetare, tekniker och 
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ekonomer innefatta mer av moment som stimulerar studenterna att ta del av 
aktuell forskning. Hälsa- och vårdstudenter ligger relativt sett lite bättre till när det 
gäller forskningsanknytningen. Intressant är här att dessa utbildningar först under 
de senaste par decennierna fått en formell koppling till vidare forskarutbildning. 
Trots detta har man kommit länge än många andra utbildningar med långa 
forskningstraditioner. 
 
att stimulera Dig att ta del av aktuell forskning                        
 Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten grad 
ht2002 5 % 35 % 41 % 18 % 
vt2004  6 % 30 % 46 % 19 % 
vt2006 8 % 34 % 34 % 24 % 
ht2006 9 % 32 % 41 % 18 % 
 
Att du stimulerats 
att ta del av 
aktuell forskning 

Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten 
grad 

Ekonomi 5 % 21 % 49 % 25 % 
Samhällsvetenskap 15 % 41 % 30 % 15 % 
Humaniora 11 % 33 % 42 % 14 % 
Lärarutbildning 5 % 38 % 43 % 15 % 
Naturvetenskap 11 % 29 % 35 % 26 % 
Teknik 5 % 22 % 48 % 26 % 
Hälsa och vård 14 % 41 % 32 % 13 % 
Kombinationer 8 % 41 % 35 % 15 % 
Totalt 9 % 34 % 40 % 18 % 

 
Vi har inte blivit nämnvärt bättre på att träna våra studenter att tala klart och 
begripligt sedan vi började mäta detta lokalt. För naturvetare, tekniker och 
ekonomer borde man göra något åt utbildningen. Samhällsvetare och 
lärarstudenter verkar ”bäst i klassen” när det gäller träning i ”talfärdigheter”. 
 
att Du lärt Dig att tala klart och begripligt                               
 Mycket hög grad Hög grad Liten grad Mycket liten grad 
ht2002 6 % 32 % 48 % 15 % 
vt2004  6 % 28 % 53 % 13 % 
vt2006 3 % 30 % 46 % 21 % 
ht2006 7 % 33 % 46 % 14 % 
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Att du lärt dig 
tala klart och 
begripligt 

Mycket hög grad Hög grad Liten 
grad 

Mycket liten 
grad 

Ekonomi 3 % 27 % 54 % 17 % 
Samhällsvetenskap 13 % 41 % 39 % 7 % 
Humaniora 8 % 35 % 43 % 14 % 
Lärarutbildning 10 % 40 % 40 % 11 % 
Naturvetenskap 4 % 25 % 47 % 24 % 
Teknik 6 % 27 % 46 % 21 % 
Hälsa och vård 5 % 31 % 50 % 14 % 
Kombinationer 8 % 39 % 43 % 10 % 
Totalt 7 % 33 % 46 % 14 % 

 
En sammanfattning av läget hösten 2006 när det gäller färdigheter som studenter 
uppfattar att utbildningarna ger ges nedan i en tabell där ”+” och ”–” markerar 
starka och svaga inslag i utbildningarna. Motsvarande betyg har också använts i 
analyser av övriga frågeområden. Jämförelserna görs med en genomsnittlig 
värdering baserat på svar från samtliga studenter inom respektive frågeområde. Vi 
har använt studenternas bedömning som en intervallskala med värdena 1 till 5. I de 
skalor som har fyra skalsteg (i allmänhet har vi valt att hålla skalkonstruktionen 
oförändrar när frågor hämtats från tidigare undersökningar t ex Studentspegeln) har 
vi kodat om och lagt in ett ”tomt” mittenalternativ. Skalstegens benämningar i 
formuläret antyder att detta är ett rimligt antagande. Värderingar som markerats 
som ”0” motsvarar en toleranszon från medelvärdet och uppåt och nedåt 0,1. Varje 
”+” och ”-” motsvarar maximalt 0,1 uppåt eller nedåt på skalan. Alltså är resultatet 
”+++” lika med en värdering som ligger minst 0,4 över genomsnittet för hela 
studentpopulationen. Omvänt gäller givetvis nedåt på skalan. Som en jämförelse 
kan vi nämna att det 95-procentiga konfidensintervallet för variabeln ”träning i att 
samarbeta med andra” blir för hela populationen +- 0,04, för delpopulationerna 
ekonomer och hälsa- och vårdstudenter +-0,08 och för den minst populationen 
naturvetarstudenter +-0,18. Då har vi inte justerat för att vi tar vårt urval ur 
begränsade populationen. Dessutom bygger givetvis beräkningarna på att vi kan 
anse våra urval som obundet slumpmässiga. Vårt urval är en typ av klusterurval och 
då kan osäkerheten vara större. De tidigare undersökningarna har gjorts med ett 
mindre urval och är då självfallet mer osäkra. Ändå ger de stöd för resultaten denna 
termin. Strukturen av svaren är likartad mellan terminerna. Bilden av ”läget” i olika 
utbildningar är ganska tydlig. 
 
 



 
Värdering av vad utbildningen givit för kunskaper och färdigheter universitetet som helhet 

Utbildningen har bidragit till: Betyg Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Att du uppnått en breddad allmänbildning ++++
+ 

3,63 1,11 

Att du lärt dig samarbeta med andra +++ 3,45 1,19 
Att du kan tänka kritiskt och analytiskt ++ 3,40 1,18 
Att du uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter + 3,31 1,24 
Att du lärt dig skriva tydligt och klart 0 3,06 1,29 
Att du stimulerats att ta del av aktuell forskning --- 2,76 1,32 
Att du lärt dig tala tydligt och klart  --- 2,73 1,24 
Att du kan använda datorer och IT ---- 2,69 1,30 
 
Värdering av vad utbildningen givit för kunskaper och färdigheter inom olika studieområden 

 

Försök att analysera grundläggande samband mellan olika typer av färdigheter och 
kunskaper har gjorts genom faktoranalyser med data från våren och från hösten 
2006. Dessa analyser visar två ganska tydliga faktorer av färdigheter/kunskaper. 
Strukturen i lösningarna blir inte helt identiska men trots allt likartade. En 
motsvarande analys från 2004 ger i stort motsvarande resultat (Haglund, 2005). En 
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Att du uppnått en breddad 
allmänbildning 

- +++ 0 + -- --- 0 ++ 

Att du uppnått 
yrkesrelaterade 
kunskaper och färdigheter 

-- 0 ------ + ---- - ++++ ++ 

Att du kan använda 
datorer och IT 

- 0 - 0 + ++ 0 0 

Att du kan tänka kritiskt 
och analytiskt 

- +++++ 0 + --- ---- 0 +++ 

Att du lärt dig samarbeta 
med andra 

- + -- + 0 - 0 + 

Att du lärt dig skriva klart 
och tydligt 

-- ++++ - +++ --- - - + 

Att du lärt dig tala klart 
och tydligt 

-- ++++ 0 ++ --- -- 0 ++ 

Att du stimulerats att ta 
del av aktuell forskning 

---- +++ 0 0 - ---- ++ + 
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faktor sammanfattar mer generella färdigheter och en faktor mer specifika 
kunskaper inom utbildningsområdet. 
 
Roterade faktorladdningar överstigande 0,50 från frågor om vad man lärt sig under sina 
studier 
Våren 2006 
 
 

Faktor 1 
Generella färdigheter 

Faktor 2 
Ämneskunskaper och 
allmän bildning 

Skriva klart 0,81  
Tala klart 0,80  
Samarbeta 0,71  
Datorer och IT 0,59  
Bred allmänbildning  0,74 
Ta del av forskning  0,64 
Yrkesrelaterade kunskaper  0,62 
Kritiskt och analytiskt  0,55 

  
 Hösten 2006 Faktor 1 

Generella 
färdigheter 

Faktor 2 
Ämneskunskaper 
och allmän bildning 

Tala klart 0,81   
Skriva klart 0,80   
Datorer och IT 0,67   
Samarbeta 0,75   
Yrkesrelaterade kunskaper   0,77 
Bred allmänbildning   0,75 
Kritiskt och analytiskt  0,64 
Ta del av forskning   0,55 

 

 

Balans mellan teori och praktik 
I undersökningarna våren och hösten 2004, hösten 2005 och vid båda enkäterna 
2006 ingick en fråga om hur studenterna uppfattar balansen mellan de teoretiska 
och de praktiska inslagen i utbildningen. Denna fråga förkom även i den 
kartläggning av ekonomstudenter (Haglund, 1991) som genomfördes i början av 
1990-talet. Resultaten har under 2000-talet varit i stort sett identiska med dem som 
vi fann tio-femton år tidigare. Sammanfattningsvis efterlyser en mycket stor andel 
av studenterna mer praktiskt orienterade inslag i utbildningen. Som student ställer 
man sig frågan om det man lär sig är ”praktiskt användbart”? Tydligen är vi inom 
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akademin inte helt övertygande när vi försöker besvara denna fråga. Ibland kan 
man undra om vi ens vill försöka att hitta ett svar på frågan. I diskussioner med 
lärare kring saken är ett inte helt ovanligt svar ”att det får de komma underfund 
med sedan när de börjat jobba”. 
 
Balans mellan teori och praktik inom olika programområden (vt och v004 och ht 2005) 
Balans teori/praktik Mer teori Bra balans Mer praktik 
vt och ht 2004 3 % 54 % 43 % 
ht 2005 4 % 59 % 38 % 
vt2006 3 % 47 % 50 % 
ht2006 2 % 51 % 47 % 

 
Intressant i sammanhanget är att deltidsstudenter har en mer positiv syn på 
balansen mellan teori och praktik. Antaglig har många av dessa en praktisk 
erfarenhet att relatera sina studier till, vilket inte våra grupper med stora majoriteter 
av ungdomsstudenter har. 
  
Balans mellan teori och praktik bland heltids- och deltidsstudenter  
Balans teori/praktik Mer teori Bra balans Mer praktik 
Heltidsstudent 2 % 51 % 47 % 
Deltidsstudent 5 % 75 % 20 % 
Totalt 2 % 53 % 44 % 

 
Uppfattningarna om balansen mellan teori och praktik skiljer sig ganska tydligt 
mellan olika utbildningsområden. Lärarutbildningen, som har relativt omfattande 
praktikinslag, har ganska nöjda studenter här medan samhällsvetare och ekonomer 
tydligen funderar mycket på hur teori och praktik balanseras i studierna. 
 
Balans mellan teori och praktik inom olika programområden  
Balans teori/praktik (våren 2006) Mer teori Bra balans Mer praktik 
Ekonomi 4 % 33 % 63 % 
Samhällsvetenskap 3 % 40 % 57 % 
Humaniora och lärarutbildning 3 % 68 % 30 % 
Naturvetenskap och teknik 1 % 65 % 34 % 
Hälsa och vård 0 % 54 % 46 % 
Totalt 3 % 47 % 50 % 
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Balans teori/praktik 
(hösten 2006) 

Mer teori Bra balans Mer 
praktik 

Ekonomi 1 % 39 % 61 % 
Samhällsvetenskap 2 % 44 % 53 % 
Humaniora 4 % 60 % 36 % 
Lärarutbildning 4 % 54 % 43 % 
Naturvetenskap 2 % 77 % 21 % 
Teknik 1 % 61 % 38 % 
Hälsa och vård 1 % 65 % 34 % 
Kombinationer 5 % 45 % 50 % 
Totalt 2 % 54 % 44 % 

 
Bilden av hur studenterna syn på hur teori och praktik balanserar i utbildningen 
under olika skeden av sin utbildning visar lite olika tendenser i våra 
undersökningar. I de två första studierna visades en tydlig tendens att studenterna 
vid studiestarten är relativt nöjda med balansen mellan teori och praktik och under 
år två av sina studier blir de ännu mer nöjda. När studenterna sedan närmar sig 
avslutningen av sina studier blir de alltmer intresserade av att söka den praktiska 
nyttan med studierna och missnöjet med de alltför teoretiska studierna ökar 
markant. I den senaste undersökningen återfinner vi inte denna tendens. Som 
helhet finns dock ett stegrat intresse för den praktiska anknytningen under 
utbildningens första år.  
 
Orsak till att tendenserna ser lite olika ut är troligen att urvalets kombination av 
studenter från olika studieområden ändrats mellan de olika mätningarna. I 
mätningarna från 2000 fram till och med 2005 var ekonomerna en 
oproportionerligt stor andel av urvalet. Ekonomer har en mycket tydlig tendens att 
allteftersom utbildningen går efterfråga den praktiska kopplingen. I enkäten hösten 
2006 ökade andelen som vill ha mer praktikinslag från 44 % första studieåret till 80 
% fjärde studieåret. En annan utbildning som har motsvarande trend är naturvetare 
som startar med 13 % som vill ha mer praktik till 50 % fjärde året. Andra 
utbildningar har ingen motsvarande tendens att intresset för praktik ökar. Intresset 
att få mer praktikinslag bland teknikstudenter ligger exempelvis relativt oförändrat 
kring 35-40 % under hela utbildningen.  
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Balans mellan teori och praktik i olika årskurser  
Balans teori/praktik  
(hösten 2005) 

Mer teori Bra balans Mer praktik 

Startat under året  4 % 70 % 26 % 
Läser andra året 5 % 60 % 36 % 
Läser tredje året 4 % 43 % 53 % 
Har läst i fyra år eller mer 2 % 43 % 55 % 
Totalt 4 % 59 % 38 % 

 
Balans teori/praktik  
(våren 2006) 

Mer teori Bra balans Mer praktik 

Startat under året  0 % 73 % 27 % 
Läser andra året 3 % 65 % 32 % 
Läser tredje året 3 % 33 % 64 % 
Har läst i fyra år eller mer 4 % 30 % 66 % 
Totalt 3 % 47 % 50 % 

 
Balans teori/praktik  
(hösten 2006) 

Mer teori Bra balans Mer praktik 

Startat under året  2 % 67 % 30 % 
Läser andra året 1 % 39 % 60 % 
Läser tredje året 3 % 43 % 54 % 
Har läst i fyra år eller mer 3 % 47 % 50 % 
Totalt 2 % 53 % 44 % 

  
 

Studentin ytande fl
I undersökningen hösten 2005 ingick en fråga om studentinflytande. Frågan lydde: 
Tycker du att studenterna kan påverka utbildningens uppläggning? Bland våra 
studenter anger drygt var tredje student att de inte anser att studenter kan påverka 
studiernas uppläggning. Mindre än var tionde student anser att det finns ett 
”definitivt” studentinflytande vid studierna i Karlstad. Trenden antyder att 
studentinflytandet minskar. 
 
Studentinflytande bland studenter från olika programområden  
Studentinflytande Ja, definitivt Ja, delvis Nej, knappast Nej, definitivt 

inte 
ht2005 8 % 66 % 34 % 3 % 
vt2006 4 % 54 % 39 % 3 % 
ht2006 5 % 49 % 42 % 4 % 
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Studentkårens enkätundersökning 2006 i samarbete med kårerna i Örebro och 
Växjö ger en ännu dystrare bild när det gäller studentinflytandet.  
 
Studentinflytande bland campusstudenter (undersökningen i Karlstad) 
Studentinflytande Ja, definitivt Ja, delvis Nej, knappast Nej, definitivt 

inte 
vt2006 1 % 34 % 54 % 11 % 

 
Deltidsstudenter är tydligen mer nöjda med möjligheterna att på verkar studierna. 
Varför det är så är svårt att hitta en förklaring till. Kanske deltidsstudier oftare ligger 
på halvfart och att då man i större utsträckning kan förändra kursen mer löpande 
efter deltagarnas synpunkter. Kanske kan också vi som lärare vara med öppna för 
synpunkter från yrkesverksamma. 
 
Studentinflytande bland heltids- och deltidsstudenter 
Studentinflytande Ja, 

definitivt 
Ja, delvis Nej, knappast Nej, 

definitivt 
inte 

Heltidsstudent 5 % 49 % 42 % 4 % 
Deltidsstudent 8 % 58 % 32 % 2 % 
Totalt 5 % 50 % 41 % 4 % 

  
Föga förvånande visar bibliotekets och studentkårens nätenkät till distansstudenter 
att det är mer komplicerat att organisera studentinflytandet i distansundervisning. 
Dessa studenter känner sig ha ett klart mindre studentinflytande jämfört med 
studenter på campus i Karlstad. 
 
Studentinflytande bland distansstudenter  
Studentinflytande 
(distansstudenter) 

Ja, definitivt Ja, delvis Nej, knappast Nej, definitivt 
inte 

Vt2006 3 % 34 % 52 % 11 % 

 
Skillnader i möjlighet att påverka sina studier är stora mellan olika studieinriktning. 
Ekonomstudenter vilka ofta de inledande kurserna läser i stora grupper upplever 
inte att det finns ett stort studentinflytande. Naturvetarstudenter som ofta läser i 
relativt små grupper upplever att studentinflytandet är bra. 
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Studentinflytande bland studenter från olika programområden 
Studentinflytande 
(våren 2006) 

Ja, 
definitivt 

Ja, delvis Nej, 
knappast 

Nej, definitivt inte 

Ekonomi 2 % 56 % 39 % 3 % 
Samhällsvetenskap 4 % 58 % 36 % 2 % 
Humaniora och 
lärarutbildning 

6 % 51 % 40 % 3 % 

Naturvetenskap och 
teknik 

6 % 51 % 44 % 6 % 

Hälsa och vård 4 % 51 % 44 % 0 % 
Totalt 4 % 54 % 39 % 3 % 

 
Studentinflytande 
(hösten 2006) 

Ja, 
definitivt 

Ja, delvis Nej, knappast Nej, 
definitivt 
inte 

Ekonomi 3 % 40 % 53 % 5 % 
Samhällsvetenskap 5 % 48 % 44 % 3 % 
Humaniora 6 % 61 % 31 % 2 % 
Lärarutbildning 4 % 48 % 43 % 5 % 
Naturvetenskap 12 % 58 % 27 % 4 % 
Teknik 6 % 47 % 42 % 6 % 
Hälsa och vård 7 % 53 % 36 % 4 % 
Kombinationer 5 % 55 % 36 % 6 % 
Totalt 5 % 50 % 41 % 4 % 

  
Under studietiden är möjligheterna i stort likartade när det gäller möjligheterna att 
påverka sina studier. Det finns inga tydliga tendenser att studentinflytandet ökar 
eller minskar under studietiden.  
 
Studentinflytande bland studenter som studerat olika länge  
Studentinflytande 
(våren 2006) 

Ja, definitivt Ja, delvis Nej, 
knappast 

Nej, definitivt 
inte 

Startat under året  5 % 58 % 36 % 1 % 
Läser andra året 4 % 60 % 35 % 2 % 
Läser tredje året 4 % 53 % 39 % 4 % 
Har läst i fyra år 
eller mer 

3 % 50 % 43 % 4 % 

Totalt 4 % 54 % 39 % 3 % 
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Studentinflytande 
(hösten 2006) 

Ja, definitivt Ja, delvis Nej, 
knappast 

Nej, definitivt 
inte 

Startat under året  8 % 54 % 35 % 4 % 
Läser andra året 5 % 41 % 50 % 5 % 
Läser tredje året 4 % 47 % 44 % 5 % 
Har läst i fyra år 
eller mer 

4 % 51 % 42 % 4 % 

Totalt 5 % 50 % 41 % 4 % 

 
Resultaten är konsekventa mellan terminerna. Jag har diskuterat frågan med 
kollegor och ett inte helt ovanligt svar är: ”men är du verkligen säker på att de 
verkligen vill ha något att säga till om?”! Alldeles oavsett vad som står i 
Högskoleförordningen om studentinflytande så jag själv helt övertygad om att ett 
aktivt studentinflytande är en av de viktigaste kvalitetsdrivande faktorerna i 
utbildningen. Finns det då något stöd för denna slutsats i undersökningarna? 
 
Finns det något samband mellan hur studenter upplever inflytande över studierna 
och andra nöjdhetsvariabler?  Vi har jämfört svar på frågan om studentinflytande 
med några variabler som anger hur nöjda man är med utbildningen som helhet. 
Positiva samvariationer finns mellan positiv uppfattning om studentinflytandet och 
att man är nöjd med sin utbildning. Detta gäller både frågan om man är stolt att 
studera i Karlstad (frågan finns inte i enkäten hösten 2006) och frågan om man kan 
rekommendera Karlstad som studieort till andra. 
 
Studentinflytande och stolt att studera i Karlstad 

Stolt att studera i Karlstad Studentinflytande 
(hösten 2005) 
 

Instämmer 
helt 

Instäm-
mer  

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Ja, definitivt 74 % 19 % 5 % 0 % 2 % 
Ja, delvis 40 % 36 % 23 % 1 % 0 % 
Nej, knappast 31 % 34 % 30 % 3 % 2 % 
Nej, definitivt inte 18 % 14 % 46 % 18 % 5 % 
Totalt 39 % 34 % 25 % 2 % 1 % 
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Stolt att studera i Karlstad Studentinflytande 
(våren 2006) 
 

Instämmer 
helt 

Instäm-
mer  

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Ja, definitivt 59 % 24 % 17 % 0 % 0 % 
Ja, delvis 39 % 36 % 24 % 1 % 1 % 
Nej, knappast 29 % 28 % 38 % 3 % 3 % 
Nej, definitivt inte 14 % 27 % 32 % 9 % 19 % 
Totalt 35 % 32 % 29 % 2 % 2 % 

 
Studenter som ser möjligheter att påverka sina studier anser sig kunna 
rekommendera Karlstad som studieort i hög grad jämfört med dem som inte anser 
att studenter har ett reellt inflytande. Man kan diskutera om denna samvariation 
också är ett faktiskt orsakssamband i den meningen att en ökning av 
studentinflytandet också skulle innebära att studenterna blir mer nöjda med sina 
studier. Finns det någon gemensam faktor av typ ”allmänt positiv inställning till 
det mesta” som förklarar denna tendens till samvariation? De ”sura och trista” 
studenterna som inte är stolta och nöjda med sina studier kanske inte på något sätt 
skulle bli glada om vi ökade studentinflytandet för dem. För universitetets och 
landets skull får vi hoppas att det inte är så, och i vårt arbete bör vi utveckla 
studieorganisationen för de positiva, intresserade och aktiva studenterna. Mindre 
nöjda och passiva studenter kan dessutom förhoppningsvis aktiveras genom det sätt 
som vi i framtiden utformar studierna och studentinflytandet på. 
 
Studentinflytande och rekommendation att studera i Karlstad 

Rekommendera andra att studera i Karlstad Studentinflytande 
(våren 2006) 
 

Instämmer 
helt 

Instäm-
mer  

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Ja, definitivt 62 % 31 % 7 % 0 % 0 % 
Ja, delvis 51 % 36 % 11 % 2 % 1 % 
Nej, knappast 39 % 35 % 19 % 5 % 1 % 
Nej, definitivt inte 23 % 41 % 14 % 14 % 9 % 
Totalt 46 % 36 % 14 % 3 % 1 % 
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Rekommendera andra att studera i Karlstad Studentinflytande 
(hösten 2006) 
 

Instämmer 
helt 

Instäm-
mer  

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Ja, definitivt 79 % 13 % 8 % 1 %   
Ja, delvis 61 % 29 % 8 % 2 % 0 % 
Nej, knappast 49 % 38 % 11 % 2 % 1 % 
Nej, definitivt inte 33 % 42 % 12 % 7 % 7 % 
Totalt 56 % 32 % 9 % 2 % 1 % 

 
 

Studenternas attityder till servicefaktorer i utbildningen 
I undersökningen hösten 2006 ingick ett antal frågor kring servicefunktioner i 
utbildningen. Vi frågade här om hur studenterna upplever kvaliteten i: 

 kursadministration  
 datorsalar och datanät 
 datasupport 
 undervisningssalar 
 bibliotek och studieplatser 
 studievägledning 
 kursvärderingar 

 
I enkäterna våren och hösten 2005 tillfogades en fråga om hur studenter upplever 
vår administration på universitetet. Under hösten 2006 ställdes motsvarande fråga 
om själva kursadministrationen. I Studentspegeln (2002) får vårt universitet 
utomordentligt goda betyg på denna faktor. Enligt Studentspegelns resultat är 
studentadministrationen i Karlstad i särklass bäst bland alla 33 högskolor och 
universitet som ingick i studien (alla lärosäten utom de konstnärliga högskolorna).  
 
Även i vår egen enkät anser en majoritet av studenterna att vi har en väl fungerande 
administration på universitetet. Det finns en positiv trend i denna fråga. Andelen 
som är helt nöjd med administrationen ökar. Från ett mycket bra läge när det gäller 
detta (om vi får tro Studentspegeln, vilket vi gärna gör) så har vi trots en hel del 
omorganiserande lokalt på universitetet lyckats hålla servicenivån gentemot våra 
studenter. 
 
 
 



Universitetet har en väl fungerande administration/kursadministration 

Fungerande 
administration 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 
från delvis 

Tar 
avstånd 
från helt 

vt 2005 14 % 46 % 27 % 10 % 3 % 
ht 2005 22 % 47 % 23 % 5 % 2 % 
vt2006 20 % 44 % 29 % 6 % 2 % 
ht2006 28 % 48 % 17 % 6 % 1 % 

 
Det finns ingen klart tendens att man blir mer eller mindre nöjd med 
kursadministrationen under sin studietid. Servicen verkar hålla över tiden. 
 
Åsikt om administrationen under studietiden 

Universitets har en väl fungerande administration Studiestart (våren 
2006) Instäm-

mer helt 
Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Startat under året 28 % 40 % 29 % 3 % 1 % 
Startat för ett år 
sedan 

21 % 39 % 30 % 7 % 3 % 

Startat för två år 
sedan 

15 % 51 % 27 % 6 % 1 % 

Startat tre år 
tidigare eller ännu 
längre tillbaka 

18 % 44 % 30 % 8 % 1 % 

Totalt 20 % 44 % 29 % 6 % 2 % 

 

 
Teknikstudenter är relativt sett minst nöjda med sin kursadministration medan 
samhällsvetare och humanister är mest nöjda. 

Universitets har en väl fungerande kursadministration Studiestart (hösten 
2006) Instäm-

mer helt 
Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Startat under året 32 % 40 % 23 % 5 % 1 % 
Startat för ett år 
sedan 

23 % 54 % 16 % 4 % 2 % 

Startat för två år 
sedan 

28 % 50 % 13 % 8 % 1 % 

Startat tre år tidigare 
eller ännu längre 
tillbaka 

32 % 52 % 12 % 4 % 0 % 

Totalt 30 % 47 % 17 % 5 % 1 % 
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Kursadministration inom olika studieområden 

Universitetet har väl 
fungerande 
kursadministration 
(hösten 2006) 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 
från 

Ekonomi 23 % 52 % 19 % 4 % 2 % 
Samhällsvetenskap 36 % 48 % 12 % 3 % 1 % 
Humaniora 41 % 41 % 15 % 2 % 1 % 
Lärarutbildning 28 % 50 % 17 % 4 % 1 % 
Naturvetenskap 36 % 34 % 19 % 11 %   
Teknik 24 % 40 % 21 % 12 % 3 % 
Hälsa och vård 32 % 45 % 19 % 4 % 0 % 
Kombinationer 22 % 55 % 16 % 7 % 1 % 
Totalt 30 % 47 % 17 % 5 % 1 % 

 
Bland övriga servicefunktioner är bibliotek och studieplatser det som studenterna 
värderar i särklass högst. Även undervisningssalarna får bra betyg, medan 
kursvärderingar anses vara det som fungerar minst väl. 
 
Universitetet har väl fungerande servicefunktioner 

Värdering hösten 2006 Universitetet har 
väl fungerade Instäm-

mer helt 
Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Bibliotek och 
studieplatser 

63 % 30 % 4 % 3 % 0 % 

Undervisningssalar 36 % 51 % 9 % 5 % 0 % 
Datasupport 32 % 35 % 28 % 3 % 1 % 
Kursadministration 30 % 47 % 17 % 5 % 1 % 
Datasalar och 
datanät 

30 % 42 % 23 % 5 % 1 % 

Studievägledning 27 % 33 % 35 % 3 % 2 % 
Kursvärderingar 17 % 37 % 38 % 6 %  2 %  

 
Biblioteket anses jämnt över alla studieområden som en utmärkt studiemiljö.  
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Värdering av bibliotek och studieplatser inom olika studieområden 

Universitetet har 
väl fungerande 
bibliotek och 
studieplatser 

Instämmer 
helt 

Instämme
r delvis 

Varken eller Tar delvis 
avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 
från 

Ekonomi 60 % 34 % 4 % 3 %   
Samhällsvetenskap 61 % 31 % 6 % 2 % 0 % 
Humaniora 68 % 23 % 6 % 3 %   
Lärarutbildning 60 % 31 % 5 % 4 % 1 % 
Naturvetenskap 67 % 27 % 5 % 1 %   
Teknik 62 % 29 % 8 % 2 %   
Hälsa och vård 62 % 27 % 8 % 2 % 0 % 
Kombinationer 71 % 25 % 4 %   1 % 
Totalt 62 % 29 % 6 % 2 % 0 % 

  
När det gäller undervisningssalar skiljer sig värderingarna något åt mellan olika 
studentgrupper. Kanske är det standarden i olika av universitetets hus som slår 
igenom här. Lärarstudenterna är mest missnöjda medan ekonomerna i sitt relativt 
nya hus är mest nöjda. 
 
Värdering av undervisningssalar inom olika studieområden 

Universitetet har 
väl fungerande 
undervisningssala
r 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 
från 

Ekonomi 46 % 47 % 5 % 2 %   
Samhällsvetenskap 33 % 53 % 9 % 5 %   
Humaniora 36 % 46 % 12 % 6 %   
Lärarutbildning 38 % 47 % 8 % 7 %   
Naturvetenskap 43 % 44 % 10 % 4 %   
Teknik 37 % 51 % 7 % 5 %   
Hälsa och vård 24 % 56 % 13 % 7 % 0 % 
Kombinationer 31 % 50 % 11 % 7 % 1 % 
Totalt 36 % 50 % 9 % 5 % 0 % 

 
Det skiljer inte nämnvärt i hur studenter från olika studieområden upplever 
supporten kring datorfrågor på universitetet. 
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Värdering av datasupport inom olika studieområden 

Universitetet har 
väl fungerande 
datorsupport 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 
från 

Ekonomi 24 % 42 % 29 % 4 % 2 % 
Samhällsvetenskap 28 % 36 % 32 % 3 % 2 % 
Humaniora 33 % 22 % 39 % 5 % 1 % 
Lärarutbildning 35 % 36 % 26 % 2 % 2 % 
Naturvetenskap 35 % 35 % 27 % 2 % 1 % 
Teknik 32 % 37 % 24 % 7 %   
Hälsa och vård 35 % 30 % 30 % 4 % 2 % 
Kombinationer 31 % 37 % 29 % 4 %   
Totalt 31 % 35 % 29 % 3 % 1 % 

 
På motsvarande sätt finns inga stora skillnader i hur olika studentgrupper upplever 
våra datasalar och datanät.   
 
Värdering av datasalar och datanät inom olika studieområden 

Universitetet har 
väl fungerande 
datorsalar och 
datanät 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 
från 

Ekonomi 26 % 47 % 24 % 3 % 1 % 
Samhällsvetenskap 25 % 33 % 37 % 5 % 1 % 
Humaniora 34 % 32 % 27 % 7 %   
Lärarutbildning 28 % 44 % 20 % 6 % 2 % 
Naturvetenskap 37 % 43 % 15 % 5 %   
Teknik 34 % 49 % 12 % 7 %   
Hälsa och vård 35 % 34 % 28 % 3 % 1 % 
Kombinationer 26 % 43 % 25 % 6 % 1 % 
Totalt 30 % 40 % 24 % 5 % 1 % 

 
Inom lärarutbildningen uppskattar studenterna sin studievägledning medan 
samhällsvetarna ligger något under genomsnittet. Skillnaderna är dock inte stora. 
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Värdering av studievägledning inom olika studieområden 

Universitetet har 
väl fungerande 
studievägledning 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 
från 

Ekonomi 27 % 29 % 37 % 5 % 3 % 
Samhällsvetenskap 21 % 27 % 46 % 4 % 2 % 
Humaniora 28 % 31 % 37 % 3 % 1 % 
Lärarutbildning 31 % 38 % 28 % 2 % 1 % 
Naturvetenskap 27 % 35 % 34 % 1 % 2 % 
Teknik 24 % 31 % 39 % 5 % 2 % 
Hälsa och vård 28 % 31 % 38 % 1 % 2 % 
Kombinationer 27 % 31 % 37 % 3 % 3 % 
Totalt 27 % 32 % 37 % 3 % 2 % 

  
Studenter inom humaniora och inom naturvetenskap är med nöjda med sina 
kursvärderingar än övriga studentkollegor. Även här är dock skillnaderna inte stora. 
För de olika studieområdena är vi tydligen ganska jämndåliga i konsten att göra 
kursvärderingar. 
 
Värdering av kursvärderingar inom olika studieområden 

Universitetet har 
väl fungerande 
kursvärderingar 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken eller Tar delvis 
avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 
från 

Ekonomi 14 % 36 % 40 % 8 % 3 % 
Samhällsvetenskap 15 % 37 % 41 % 6 % 2 % 
Humaniora 24 % 32 % 40 % 4 % 1 % 
Lärarutbildning 15 % 36 % 36 % 9 % 3 % 
Naturvetenskap 21 % 39 % 36 % 4 %   
Teknik 15 % 36 % 43 % 6 % 1 % 
Hälsa och vård 18 % 38 % 39 % 3 % 1 % 
Kombinationer 12 % 38 % 36 % 7 % 7 % 
Totalt 16 % 36 % 39 % 6 % 2 % 

 
På motsvarande sätt, som vid analysen av vad studenterna lärt sig genom sin 
utbildning, har vi nedan försökt att sammanfatta studenternas betyg på de olika 
servicesystemen. Studentgrupper som genomgående givit högre betyg än 
genomsnittet för universitetet har markerats med ”+” och omvänt har 
studieområden med sämre värdering av en viss service markerats med ”-”. 
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Värdering av universitetets servicefunktioner inom universitetet som helhet 

Universitetet har väl fungerande: Betyg Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Bibliotek och studieplatser +++++ 4,51 0,74 

Undervisningssalar + 4,16 0,80 

Kursadministration 0 3,99 0,87 

Datasalar och datanät 0 3,93 0,90 

Datasupport 0 3,91 0,92 

Studievägledning - 3,79 0,93 

Kursvärderingar ---- 3,57 0,91 

 
 
Värdering av universitetets servicefunktioner inom olika studieområden 

Universitetet har väl 
fungerande: 
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Kursadministration 0 + ++ 0 0 -- + 0 

Datasalar och datornät 0 - 0 0 + + 0 0 
Datasupport 0 0 0 0 0 0 0 0 

Undervisningssalar ++ 0 0 0 0 0 -- - 

Bibliotek och studieplatser 0 0 0 0 0 0 0 + 

Studievägledning 0 - 0 + 0 0 0 0 

Kursvärderingar 0 0 + 0 + 0 + - 

 
 

Vi har inte i enkäterna 2006 ställt frågor kring vad som var mest viktigt för 
studenterna när de valde Karlstad som studieort och för att de skall vara nöjda med 
sina studier. I några av enkäterna som genomfördes 2000-2005 har sådana 
mätningar gjorts. Ett försök att för 2006 trots det väga vilka av servicefaktorerna 
som är av mest vikt för studenterna har gjorts genom multipla regressioner. De 
beroende variablerna har då varit studenternas helhetsbedömning av studierna i 
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form av dels svar på frågan om hur man upplever utbildningskvaliteten i Karlstad 
och dels svar på frågan om man rekommenderar andra att söka till Karlstad. Dessa 
övergripande variabler redovisas mer i detalj i ett senare avsnitt i rapporten. De 
oberoende variablerna, prediktorerna är frågorna om universitetet har väl 
fungerande bibliotek, studieplatser, datorsupport osv. Det är visserligen många 
kvalitetsfrågor som inte finns med i undersökningen men analyserna kan ändå visa 
hur mycket dessa typer av variabler kan förklara av kvalitetsupplevelser totalt och 
dessutom antyda vilka faktorer som upplevs som mest viktiga av studenterna.  
 
Kvalitetsfaktorerna i undersökningen förklarar omkring 20 % (justerad R2 19,6 %) 
av variationen i hur studenterna upplever utbildningskvaliteten. 
 
Analys av samband mellan servicefaktorer och upplevd utbildningskvalitet 

Universitetet har väl: 
(hösten 2006) 

Standardiserade 
beta-koefficienter 

Väl fungerande 
kursadministration 

0,29 

Datasalar och nät 0,03 
Datasupport 0,02 
Undervisningssalar 0,12 
Bibliotek och studieplatser 0,04 
Studievägledning -0,05 
Kursvärderingar 0,17 

Signifikant samband (5 % signifikans) markeras med fet stil. 
 
När det gäller om studenterna rekommenderar andra att söka till Karlstad blir 
förklaringsvärdet i stort detsamma (justerad R2=21,3 %). Det är huvudsakligen 
motsvarande variabler som lyfts fram som viktiga. Intressant att notera kan vara att 
bibliotek och studieplatser tydligen inte kopplas samman lika mycket med själva 
utbildningskvaliteten som med rekommendationen att söka till Karlstad som 
studieort. 
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Analys av samband mellan servicefaktorer och att studenterna rekommenderar Karlstad som studieort 

Universitetet har väl: 
(hösten 2006) 

Standardiserade 
beta-koefficienter 

Väl fungerande administration 0,17 
Datasalar och nät 0,09 
Datasupport 0,00 
Undervisningssalar 0,15 
Bibliotek och studieplatser 0,13 
Studievägledning 0,05 
Kursvärderingar 0,14 

Signifikant samband (5 % signifikans) markeras med fet stil. 
 
En jämförelse med några resultat från tidigare analyser av vad som är viktigt för 
kvaliteten i utbildningen (från Haglund et al, 2003) kan vara intressanta i detta 
sammanhang: 
 

”Både Studentenkäten och Studentbarometern har genomgående analyser av 
kvalitetsfaktorer i utbildningen med likartade slutsatser men olika upplägg. … 

 
Utbildningskvalitet enligt Studentundersökningen 2000 

Vad är viktigt enligt studenterna och hur nöjda är de med studierna? 
Hur nöjda med studierna är studenterna? 
 Andel av studenter 

som anger svaret 
”mycket viktigt” 

Andel av studenter 
som anger svaret 
”mycket nöjd” 
eller ”nöjd” 

Andel av studenter 
som anger svaret 
”mycket nöjd”  
 

Kunniga lärare 90 % 75 % 17 %  
Aktuellt innehåll 86 % 64 % 10 % 
Kursutbud 83 % 65 % 7 %  
Kursadministration 70 % 62 % 12 %  
Biblioteksservice 57 % 57 % 13 %  
Tillänglighet till datasalar 55 % 56 % 18 %  
Förmedla kunskap 53 % 63 % 9 % 
Kontakt med lärare 49 % 53 % 9 % 
Engagerade föreläsare 51 % 58 % 8 % 
Examinationsform 44 % 54 % 7 % 
Verklighetsförankring 33 % 48 % 7 %  
Utlandsstudier 40 % 30 % 7 %  
Information 39 % 41 % 6 % 
Kontakt med arbetsliv 34 % 34 % 7 %  
Tillgång till läsplatser 21 % 33 % 7 %  
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Ett vanligt sätt att analysera data som beskriver hur viktiga olika 
kvalitetsfaktorer är samt hur nöjd man är med desamma är att ställa samman de 
två dimensionerna i ett diagram. Om vi i detta lägger in de oviktade 
genomsnitten för de två dimensionerna får vi en figur med fyra kvadranter 
enligt följande: 

 
Vikt och värdering som underlag för strategi 

Mindre viktiga 
ting man är nöjd 
med 

Mindre viktiga 
ting man är 
mindre nöjd med 

Viktiga ting man 
är nöjd med 

Viktiga ting man 
är mindre nöjd 
med 

 
Mindre viktiga ting man är nöjd med kan man fundera på om man skall lägga 
så mycket tonvikt vid. Med motsatt resonemang bör man fundera på om 
viktiga ting man är missnöjd med borde förbättras. Vår analys visar här att de 
flesta kvalitetsdimensioner ligger i den sydvästra-nordöstra diagonalen. Detta 
kan tolka som om vi på universitetet prioriterar rätt i kvalitetsarbetet. De 
kvalitetsdimensioner man är mer än normalt nöjd med fastän de upplevs som 
mindre än normalt viktiga är följande: 

• Biblioteksservice 

• Tillgång till datasalar 

• Kontakt med lärare 

• Kursadministration 
 
De kvalitetsdimensioner som man är mindre än normalt nöjd med fastän de 
upplevs som mer än normalt viktiga är följande: 

• Studiernas verklighetsförankring 

• Information 

• Kontakt med arbetsliv 
 
I den Studentbarometer som genomfördes vid Karlstads universitet under 2000 
genomfördes en mycket detaljerad analys av kvalitetsfaktorer med ett urval av 
studenter från hela universitetet. I analyserna delade man svaren efter viktighet 
och upplevelse in enligt motsvarande principer som ovan. Dock har man i 
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Barometern delat in diagrammet i tre nivåer när det gäller grad av viktighet och 
fyra nivåer när det gäller hur nöjd man är. Viktiga kvalitetsfaktorer som 
studenterna i Studentbarometern är missnöjda med är följande: 

Mycket viktiga: 
• Lärarnas pedagogiska kompetens 

• Att få konstruktiv kritik som student 

• Tillgång till studieplatser 

• Priser på mat som finns att köpa 

• Tillgången på sittplatser i anslutning till matservering 
 

Viktiga: 
• Tid för diskussion med examinator 

• Kan påverka val av examinationsform 

• Tillgång till studieplatser (självständiga) 

• Tillgången på parkeringsplatser vid universitetet”  
 
Det är inte lätt att genom direkta frågor i en enkät komma fram till vad som är 
viktigt eller att indirekt genom någon typ av statistisk inferens komma fram till vad 
som egentligen spelar mest roll. Efter många försök kanske vi kan sammanfatta 
några enkla principer för vilken vikt olika ting kan har. Kringservice i studiemiljön 
av typ bra datorsalar, studieplatser, bibliotekstjänster m.m. spelar en viktig roll men 
kan ändå inte ersätta själva innehållet i program och kurser. Vår utomordentliga 
kursadministration i nationell toppklass är viktig med kan inte ersätta kursutbud 
och lärarnas insatser i utbildningen. När det gäller totalupplevelsen av studierna 
spelar också andra ting som livsmiljön i staden Karlstad en viktig roll. I 
diskussioner med studenter framhävs dessutom ofta detta.  

 

Allmänna attityder gentemot Karlstads universitet 
Studentenkäterna har kontinuerligt mätt studenternas inställning till kvaliteten i 
utbildningen och studentlivet samt inställning till staden Karlstad som studentstad. 
Dessutom har vi i varje undersökning inkluderat frågor om man: rekommenderar 
andra att söka till Karlstad, om studierna har varit väl värda insatsen, om 
studenterna är stolta över att studera i Karlstad samt om atmosfären vid 
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universitetet är inspirerande och kreativ. Trenderna när det gäller studenternas 
attityder till sin utbildning och sin studietid i Karlstad är övervägande positiva, 
studenterna blir mer och mer positivt inställda till utbildningarna vid universitetet, 
studentlivet och stadens utbud. För samtliga av dessa påståenden finns positiva 
trender. 
 
Under de första åren efter millenniumskiftet verkar studenterna ha blivit klart mer 
nöjda med utbildningskvaliteten vid Karlstads universitet varefter det finns en 
tendens att andelen studenter som är helt nöjda stagnerar. Kanske har 
förväntningarna på det nya universitetet ställts så högt att man inte riktigt ser 
verkligheten hänga med.  
 
Hur nöjd är du med utbildningskvaliteten vid Karlstads universitet?  
Utbildnings- 
kvaliteten 

Mycket 
nöjd 

Nöjd Varken 
eller 

Missnöjd Mycket 
missnöjd 

vt 2000 8 % 56 % 24 % 11 % 2 % 
ht 2000 11 % 59 % 22 % 7 % 1 % 
ht 2001 10 % 66 % 18 % 5 % 1 % 
vt 2002 11 % 61 % 20 % 5 % 1 % 
ht 2002 16 % 62 % 14 % 4 % 0 % 
vt 2003 21 % 58 % 13 % 6 % 0 % 
ht 2003 16 % 67 % 13 % 4 % 0 % 
vt2004 10 % 69 % 16 % 5 % 1 % 
ht 2004 12 % 67 % 16 % 4 % 0 % 
vt 2005 12 % 66 % 17 % 5 % 0 % 
ht 2005 20 % 64 % 12 % 3 % 0 % 
vt2006 13 % 67 % 15 % 4 % 1 % 
ht2006 16 % 68 % 12 % 3 % 0 % 
 

Studenter in om hälsa och vård, inom humaniora är mest nöjda med sin 
utbildning, följda av samhällsvetare. Minst nöjda är lärarstudenterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

61

Hur nöjda är studenter inom olika studieområden med utbildningskvaliteten vid Karlstads universitet?  
Utbildningskvalitet 
(hösten 2006) 

Mycket 
nöjd 

Nöjd Varken eller Missnöjd Mycket 
missnöjd 

Ekonomi 11 % 72 % 15 % 2 % 0 % 
Samhällsvetenskap 18 % 71 % 8 % 3 % 1 % 
Humaniora 21 % 66 % 10 % 3 %   
Lärarutbildning 15 % 62 % 16 % 8 % 0 % 
Naturvetenskap 19 % 67 % 12 % 2 %   
Teknik 15 % 58 % 19 % 7 % 1 % 
Hälsa och vård 21 % 71 % 7 % 1 % 0 % 
Kombinationer 12 % 71 % 12 % 4 % 1 % 
Totalt 16 % 68 % 12 % 3 % 0 % 

 
När det gäller studentlivet finns också en klart markerad positiv trend de första åren 
på 2000-talet. Ökningen av andelen studenter som är nöjda med studentlivet 
planar ut mot mitten av perioden och de senaste åren blir studenterna klart mindre 
och mindre nöjda med studentlivet. Ett exempel på det bristande intresset för 
studentliv har i Karlstad varit att Kårhuset avvecklats pga. att studenterna i allt 
större utsträckning valt andra nöjeslokaler i staden. Bland kommentarer på 
enkätformulären märktes några studenter som efterlyste någon form av ersättning 
av gamla Kårhuset. 
 
Hur nöjd är du med Studentlivet i Karlstad?  
Studentlivet Mycket 

nöjd 
Nöjd Varken 

eller 
Missnöjd Mycket 

missnöjd 
vt 2000 8 % 48 % 37 % 2 % 1 % 
ht 2000 17 % 51 % 28 % 3 % 1 % 
ht 2001 23 % 45 % 30 % 2 % 1 % 
vt 2002 17 % 45 % 33 % 3 % 0 % 
ht 2002 24 % 38 % 30 % 3 % 0 % 
vt 2003 20 % 44 % 33 % 3 % 0 % 
ht 2003 24 % 47 % 37 % 2 % 1 % 
vt 2004 21 % 42 % 31 % 5 % 1 % 
ht 2004 23 % 44 % 29 % 4 % 1 % 
vt 2005 17 % 66 % 17 % 5 % 0 % 
ht 2005 24 %  46 % 27 % 3 % 1 % 
vt2006 7 % 39 % 47 % 6 % 1 % 
ht2006 13 % 39 % 41 % 6 % 2 % 

 
Ekonomstudenterna som inte utmärkt sig i höstens enkät genom att vara speciellt 
nöjda med något, är här mest nöjda tillsammans med teknikstudenter. Väl 
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fungerande studentmiljöer med aktiva utbildningsföreningar är säkert viktiga 
förklaringar till att just dessa studentgrupper blir nöjda med studentlivet.  
 
Hur nöjda är studenter inom olika studieområden med studentlivet i Karlstad?  
Studentlivet 
(hösten 2006) 

Mycket 
nöjd 

Nöjd Varken eller Missnöjd Mycket 
missnöjd 

Ekonomi 14 % 46 % 35 % 4 % 1 % 
Samhällsvetenskap 9 % 33 % 49 % 8 % 2 % 
Humaniora 12 % 32 % 46 % 9 % 2 % 
Lärarutbildning 14 % 39 % 42 % 5 % 1 % 
Naturvetenskap 13 % 35 % 47 % 4 % 2 % 
Teknik 21 % 42 % 27 % 10 %   
Hälsa och vård 9 % 28 % 59 % 4 % 1 % 
Kombinationer 9 % 32 % 46 % 6 % 7 % 
Totalt 12 % 36 % 44 % 5 % 2 % 

 
Tendensen när det gäller studenters åsikt om Staden Karlstad är att andelen nöjda 
studenter ökar och stabiliseras under studieperioden.  
 
Hur nöjd är du med Staden Karlstad som studieort? 

Staden 
Karlstad 

Mycket nöjd Nöjd Varken 
eller 

Missnöjd Mycket 
missnöjd 

vt 2000 14 % 47 % 37 % 2 % 1 % 
ht 2000 17 % 52 % 29 % 2 % 0 % 
ht 2001 23 % 54 % 20 % 2 % 1 % 
vt 2002 34 % 48 % 22 % 2 % 0 % 
ht 2002 30 % 48 % 15 % 1 % 0 % 
vt 2003 31 % 50 % 15 % 3 % 1 % 
ht 2003 26 % 52 % 19 % 3 % 0 % 
vt 2004 33 % 50 % 14 % 3 % 1 % 
ht 2004 39 % 35 % 22 % 2 % 1 % 
vt 2005 26 % 55 % 16 % 1 % 1 % 
ht 2005 35 % 51 % 12 % 1 % 1 % 
vt2006 28 % 56 % 13 % 2 % 1 % 
ht2006 37 % 49 % 13 % 1 % 0 % 

 
De flesta studenterna är nöjda med staden Karlstad som studieort. Några mer 
markerade skillnader finns inte här mellan de olika studieområdena. 
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Hur nöjda är studenter inom olika studieområden med staden Karlstad?  
Staden Karlstad 
(hösten 2006) 

Mycket 
nöjd 

Nöjd Varken eller Missnöjd Mycket 
missnöjd 

Ekonomi 33 % 54 % 11 % 2 % 1 % 
Samhällsvetenskap 30 % 53 % 15 % 2 % 1 % 
Humaniora 44 % 42 % 13 % 2 %   
Lärarutbildning 39 % 47 % 14 % 0 % 0 % 
Naturvetenskap 37 % 47 % 14 % 2 % 1 % 
Teknik 41 % 42 % 16 % 2 %   
Hälsa och vård 34 % 48 % 17 % 1 %   
Kombinationer 39 % 48 % 11 % 3 %   
Totalt 36 % 49 % 14 % 1 % 0 % 

 
Om vi jämför andelen studenter som är mycket nöjda måste vi konstatera att 
studenternas rangordning av de tre centrala kvalitetsfaktorerna blir:  
1. Staden Karlstad 
2. Utbildningskvaliteten  
3. Studentlivet 
 
Efter en snabb positiv utveckling av studenternas svar på frågan om atmosfären vid 
universitetet är inspirerande och kreativ under de första två åren har tendensen 
sedan varit stagnerande på en ganska hög nivå. 
 
Atmosfären vid universitetet är inspirerande och kreativ! 

Atmosfär i 
studierna 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar 
avstånd 
från helt 

vt 2000          10 % 44 % 35 % 9 % 2 % 
ht 2000 16 % 49 % 26 % 7 % 2 % 
vt 2001 15 % 51 % 26 % 6 % 1 % 
ht 2001  17 % 51 % 26 % 5 % 1 % 
vt 2002 27 % 52 % 16 % 3 % 1 % 
ht 2002 37 % 43 % 14 % 3 % 1 % 
vt 2003 31 % 53 % 14 % 2 % 0 % 
ht 2003 32 % 52 % 14 % 2 % 1 % 
vt 2004 30 % 45 % 22 % 3 % 1 % 
ht 2004 34 % 50 % 15 % 2 % 0 % 
vt 2005 22 % 52 % 23 % 3 % 1 % 
ht 2005 35 % 46 % 15 % 3 % 1 % 
vt2006 27 % 46 % 29 % 6 % 2 % 
ht2006 32 % 51 % 15 % 2 % 1 % 
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Tendenserna när det gäller att uppskatta atmosfären är likartade mellan de olika 
studieområdena som för värderingen av utbildningskvaliteten. Genomgående 
positiva är studenter inom humaniora och studenter inom hälsa och vård följda av 
samhällsvetare.  
 
Hur nöjda är studenter inom olika studieområden med atmosfären vid universitetet?  
Atmosfären vid 
universitetet är 
inspirerande och 
kreativ  
(hösten 2006) 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken eller Tar 
delvis 
avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 
från 

Ekonomi 28 % 60 % 11 % 1 %   
Samhällsvetenskap 35 % 46 % 17 % 1 % 1 % 
Humaniora 41 % 39 % 16 % 5 %   
Lärarutbildning 32 % 50 % 17 % 1 % 1 % 
Naturvetenskap 32 % 53 % 12 % 2 % 1 % 
Teknik 29 % 45 % 21 % 5 %   
Hälsa och vård 35 % 45 % 18 % 1 % 1 % 
Kombinationer 30 % 51 % 14 % 5 %   
Totalt 32 % 50 % 15 % 2 % 1 % 

 
Andelen som rekommenderar andra att söka sig till Karlstad för högre studier har 
under perioden ökat. Liksom för många av de övriga kvalitetsvariablerna har vi ett 
högt värde under 2002. Säkerligen finns en viktig förklaring till denna tendens i att 
vårt nya bibliotek invigdes under 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

65

Jag rekommenderar andra att söka till Karlstad! 

Rekom-
mendation 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis  

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

vt 2000         39 % 42 % 15 % 3 % 2 % 
ht 2000 43 % 40 % 14 % 2 % 1 % 
vt 2001 43 % 39 % 15 % 2 % 1 % 
ht 2001   44 % 38 % 15 % 2 % 1 % 
vt 2002 49 % 35 % 13 % 2 % 1 % 
ht 2002 57 % 31 % 10 % 1 % 1 % 
vt 2003 53 % 33 % 14 % 2 % 0 % 
ht 2003 51 % 35 % 11 % 2 % 0 % 
vt 2004 48 % 37 % 12 % 1 % 1 % 
ht 2004 58 % 28 % 12 % 2 % 1 % 
vt 2005 44 % 42 % 14 % 1 % 0 % 
ht 2005 58 % 30 % 9 % 2 % 1 % 
vt2006 46 % 36 % 14 % 3 % 1 % 
ht2006 56 % 33 % 9 % 2 % 1 % 

 
Studenter från de olika studieområdena ligger samtliga ganska högt när det gäller 
att rekommendera Karlstad som studieort. Intressant är att konstatera att 
lärarstudenter som inte när det gäller totalbetyg på utbildningskvalitet m.m. 
kommit upp i höga värden, denna gång är ”bäst i klassen” med över 91 % som helt 
eller delvis instämmer med påståendet att man rekommenderar andra att söka till 
Karlstad. Skillnaderna är dock inte stora mellan olika studieområden. 
 
Vilka studenter rekommenderar andra att söka till Karlstad! 

Jag 
rekommenderar 
andra att söka till 
Karlstad 

Instäm
mer helt 

Instämme
r delvis 

Varken eller Tar delvis 
avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 
från 

Ekonomi 55 % 32 % 11 % 2 % 1 % 
Samhällsvetenskap 59 % 32 % 8 % 1 % 1 % 
Humaniora 58 % 21 % 15 % 5 % 1 % 
Lärarutbildning 59 % 34 % 6 %   0 % 
Naturvetenskap 48 % 43 % 7 % 3 %   
Teknik 52 % 31 % 12 % 4 % 1 % 
Hälsa och vård 59 % 29 % 9 % 1 % 1 % 
Kombinationer 50 % 38 % 10 % 3 %   
Totalt 56 % 32 % 9 % 2 % 1 % 
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På samma sätt som ovan för vad studenterna anser att de fått ut av sin utbildning 
och för de olika servicefaktorerna har vi sammanfattat de allmänna värderingarna 
av studieorten och utbildning.   
  
Värdering av studentliv och av staden Karlstad inom universitetet som helhet 

Hur nöjd är du med: Betyg Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Staden Karlstad +++ 4,19 0,74 

Studentlivet i Karlstad --- 3,52 0,84 

 
 
Värdering av studentliv och av staden Karlstad inom olika studieområden 

Hur nöjd är du med: 
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Studentlivet + - 0 0 0 ++ - -- 
Staden Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Värdering av universitetets utbildning generellt inom universitetet som helhet 

Nöjd med utbildningen som helhet Betyg Medel
-värde 

Standard
-avvikelse

Rekommenderar andra att söka till Karlstad +++++ 4,41 0,78 

Atmosfären är inspirerande och kreativ ++ 4,11 0,77 

Nöjd med utbildningskvaliteten i Karlstad 0 3,97 0,67 

Studenter kan påverka utbildningens uppläggning ------- 3,10 1,13 

(Högt studietempo (svarsalternativ ”lagom” = 3)  3,31 0,70) 
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Värdering av universitetets utbildning generellt inom olika studieområden 

Nöjd med utbildningen som 
helhet 

E
ko

no
m

i 

Sa
m

hä
lls

-
ve

te
ns

ka
p 

H
um

an
io

ra
 

L
är

ar
-

ut
bi

ld
ni

ng
 

N
at

ur
ve

te
ns

ka
p 

T
ek

ni
k 

H
äl

sa
, v

år
d 

oc
h 

om
so

rg
 

K
om

bi
na

tio
ne

r 

Studenterna kan påverka 
utbildningens uppläggning 

-- 0 ++ 0 +++ 0 + 0 

Atmosfären är inspirerande och 
kreativ 

0 0 0 0 0 - 0 0 

Nöjd med utbildningskvaliteten 0 0 0 - 0 - + 0 
Rekommenderar Karlstad som 
studieort 

0 0 - + 0 - 0 0 

Högt studietempo 
(svarsalternativ ”lagom”=3) 

0 --- 0 - ++++ +++ + - 

 
 

t

 

Översikt över kvalite sfaktorer och studenternas betyg 
Slutligen har vi sammanställt alla kvalitetsfaktorer i studentenkäten hösten 2006. I 
tabellen rangordnar vi dessa baserat på samtliga studenters värderingar på en skala 
från 1 till 5 där 5 är det högsta/bästa värdet. Märk här att, som framgår av 
frågeformuläret i bilagan, är svarsalternativen något olika konstruerade. Skalor som 
har 4 punkter har kodats om till skala 1 till 5. Utöver svarsalternativen påverkar 
givetvis också den exakta frågeformuleringen hur svaren fördelas mellan 
alternativen. Alltså sammantaget bör man ta detaljerna i en total rangordning med 
stor nypa salt. Ändå är det otvetydigt så att studenternas betyg på vårt bibliotek och 
på våra studieplatser är helt i särklass. Andra viktiga ting som vår 
kursadministration, vår utbildningskvalitet och staden Karlstad som boendemiljö 
gör att många studenter också ger en helhetsbedömning som är positiv, vilket i sin 
tur innebär att många av våra studenter också rekommenderar Karlstad som 
studieort. 
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Sammanställning och rangordning av samtliga kvalitetsfaktorer inom universitetet som 
helhet 
Kvalitetsfaktor Betyg Medel-

värde 
Standard-
avvikelse 

Väl fungerande bibliotek och studieplatser +++ 4,51 0,74 
Rekommenderar andra att söka till Karlstad +++ 4,41 0,78 
Nöjd med staden Karlstad +++ 4,19 0,74 
Väl fungerande undervisningssalar +++ 4,16 0,80 
Atmosfären är inspirerande och kreativ +++ 4,11 0,77 
Väl fungerande kursadministration +++ 3,99 0,87 
Nöjd med utbildningskvaliteten i Karlstad ++ 3,97 0,67 
Väl fungerande datasalar och datanät + 3,93 0,90 
Väl fungerande datasupport + 3,91 0,92 
Väl fungerande studievägledning 0 3,79 0,93 
Utbildningen bidrar till breddad allmänbildning 0 3,63 1,11 
Väl fungerande kursvärderingar - 3,57 0,91 
Nöjd med studentlivet i Karlstad - 3,52 0,84 
Utbildningen har lärt mig samarbeta med andra -- 3,45 1,19 
Utbildningen har lärt mig tänka kritiskt och analytiskt -- 3,40 1,18 
Utbildningen har bidragit till yrkesrelaterade kunskaper och 
färdigheter 

--- 3,31 1,24 

Studenter kan påverka utbildningens uppläggning ------ 3,10 1,13 
Utbildningen har bidragit till att du lärt dig skriva tydligt och 
klart 

------- 3,06 1,29 

Utbildningen har stimulerat att ta del av aktuell forskning ---------- 2,76 1,32 
Utbildningen har bidragit till att du lärt dig tala tydligt och 
klart  

---------- 2,73 1,24 

Utbildningen har bidragit till att du lärt dig använda datorer 
och IT 

---------- 2,69 1,30 

 
 
Som vi kommenterat tidigare är det kring en del kvalitetsvariabler stora skillnader 
mellan olika utbildningar. Detta är säkert helt normalt och riktigt. Alla utbildningar 
kan inte vara bra på allt. Olika program måste lyfta fram olika starka sidor i sina 
erbjudanden.  
 
 
 
 



Sammanställning och rangordning av samtliga kvalitetsfaktorer inom olika studieområden 
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Att du uppnått en breddad 
allmänbildning 

- +++ 0 + -- --- 0 ++ 

Att du uppnått yrkesrelaterade 
kunskaper och färdigheter 

-- 0 ------ + ---- - ++++ ++ 

Att du kan använda datorer och 
IT 

- 0 - 0 + ++ 0 0 

Att du kan tänka kritiskt och 
analytiskt 

- ++++
+ 

0 + --- ---- 0 +++ 

Att du lärt dig samarbeta med 
andra 

- + -- + 0 - 0 + 

Att du lärt dig skriva klart och 
tydligt 

-- ++++ - +++ --- - - + 

Att du lärt dig tala klart och 
tydligt 

-- ++++ 0 ++ --- -- 0 + 

Att du stimulerats att ta del av 
aktuell forskning 

---
- 

+++ 0 0 - ---- ++ + 

Väl fungerande 
kursadministration 

0 + ++ 0 0 -- 0 0 

Väl fungerande datasalar och 
datornät 

0 - 0 0 + + 0 0 

Väl fungerande datasupport 0 0 0 0 0 0 0 0 
Väl fungerande 
undervisningssalar 

++ 0 0 0 0 0 -- - 

Väl fungerande bibliotek och 
studieplatser 

0 0 0 0 0 0 0 + 

Väl fungerande studievägledning 0 - 0 + 0 0 0 0 
Väl fungerande kursvärderingar 0 0 + 0 + 0 + - 
Nöjd med studentlivet + - 0 0 0 ++ - -- 
Nöjd med staden Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 0 
Studenterna kan påverka 
utbildningens uppläggning 

-- 0 ++ 0 +++ 0 + 0 

Atmosfären är inspirerande och 
kreativ 

0 0 0 0 0 - 0 0 

Nöjd med utbildningskvaliteten 0 0 0 - 0 - + 0 
Rekommenderar Karlstad som 
studieort 

0 0 - + 0 - 0 0 

Högt studietempo 
(svarsalternativ ”lagom”=3) 

0 --- 0 - ++++ +++ + - 
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Studenternas insatser och studieprestationer 

Studenternas åsikter  

 Sammanfattande slutsatser  

 

Studenternas arbetsinsats i sina studier ligger i genomsnitt på mellan 35 och 40 
timmar i veckan. En positiv trend i mätningarna finns från 2002 fram till 2005. 
Därefter ligger studieinsatsen ganska konstant. Studenter inom program inom 
hälsa- och vårdområdet, inom lärarutbildning samt inte minst inom tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningar ägnar mer tid än övriga studenter åt sina studier. 
Dessa studenter lägger i genomsnitt kring 40 timmar och uppåt på sina studier 
medan övriga grupper som studerar samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora 
ligger i normalfallet något under 35 timmar per vecka i sina studier. Självfallet är 
här de skillnader som finns i studiernas uppläggning när det gäller antal 
undervisningstimmar per vecka en viktig förklaring. Studenter i utbildningar med 
relativt sett lägre studieplatskostnad ser inte sina lärare så många timmar i veckan. 
Det är tydligen svårt att hålla tempot i utbildningen med få timmar på 
föreläsningar och i seminarier. 
 
Knappt var tredje student förvärvsarbetar parallellt med sina studier. Detta visades i 
studentenkäten hösten 2005. I genomsnitt arbetar dessa studenter omkring 10 
timmar per vecka. Utslaget på alla studenter blir den genomsnittliga 
förvärvsarbetstiden omkring 3½ timme i veckan. Om vi räknar samman studietid 
och arbetstid för samtliga heltidsstudenter blir veckoinsatsen i genomsnitt alltså 
något över 40 timmar.   
 
Genomsnittligt klarar våra studenter omkring 20 poäng per termin i sina studier. 
Skillnader i poängproduktion mellan studenter i olika åldersgrupper, inom olika 
programområden och mellan kvinnliga och manliga studenter är inte alltför stora. 
Poängproduktionen ökar något med studentens ålder och under studentens 
studietid vid universitetet.  

 

En majoritet av studenterna tycker att studietempot är lagom, ett litet fåtal anser att 
studietempot är för lågt och i underkant av var tredje student tycker att vi håller ett 
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Bland våra studenter anger drygt var tredje student att de inte kan påverka studiernas 
uppläggning. Mindre än var tionde student anser att studenter definitivt kan påverka 
studiernas uppläggning. Studenter som anger att de tycker att studenterna har 
inflytande på studierna är klart mer nöjda med sina studier och med Karlstads 
universitet än övriga. 

för högt studietempo. Bland förstaårsstudenterna anser många att tempot är högt. 
Studenter inom teknik, naturvetenskap och inom hälsa och vård anser att tempot 
är högt om vi jämför med övriga studenter. 
 
En majoritet av studenterna anger att det ibland kan vara stressigt med studierna. En 
mindre grupp, men ändå mer än var 10: e student, tycker att stressen ofta är 
besvärande. Studenter inom naturvetenskap, teknik och inom hälsa och vård är 
mer stressade än övriga studentgrupper. Stress verkar fördela sig ganska jämnt över 
studenternas studietid.  
 
Omkring hälften av våra studenter anser att balansen mellan teori och praktik är bra i 
utbildningen. Ett litet fåtal studenter vill ha en mer teoretisk utbildning medan 
resterande, dvs. nästa hälften, vill se fler inslag från praktikens värld i sin 
utbildning. Mest nöjda med balansen mellan teori och praktik är studenter inom 
humaniora, lärarutbildning och inom naturvetenskap och teknik. Andelen 
studenter som efterlyser praktikinslag växer inom några av utbildningarna klart mot 
slutet av studietiden. Frågor om det man lär sig är ”användbart i verkligen” hopar 
sig mot slutet av utbildningen. Vi är tydligen inte så bra att svara frågor som många 
studenter ställer kring hur de teorier som vi undervisar om fungerar i praktikens 
värld. 
 

 
Kursadministrationen verkar ha utvecklats de senaste åren och studenter ger här allt 
högre betyg åt vår service.  Detta är ett mycket gott betyg, inte minst om vi ser 
detta mot bakgrund av de resultat vi konstaterade i Studentspegelns undersökning 
genomförd 2001, vilka visade att administrationen i Karlstad var helt ”outstanding” 
bland samtliga lärosäten i Sverige. Det verkar alltså som om vi håller vår position 
med mycket hög kvalitet inom administrationen. 
 
Studenternas åsikter om vad man lärt sig i sin utbildning ger beklagligt låga tal när det 
gäller färdigheter att skriva klart och tala klart. Detta är för övrigt liknande resultat 
som visades i Studentspegelns resultat för hela landet. När det gäller våra lokaler får 
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Studenternas inställning till om ”studiemiljön är inspirerande och kreativ” visar en klart 
positiv utveckling som avstannar något under de senaste två åren. Andelen 
studenter som rekommenderar andra att söka sig till Karlstads universitet ligger ganska 
stabilt mellan 80 och 90 procent under hela undersökningsperioden från 2000 och 
fram till och med 2006. 

t i

bibliotek och studieplatser mycket, mycket höga betyg av våra studenter. 
Undervisningslokalerna upplevs av studenterna som genomgående ganska bra, men 
här finns skillnader mellan olika studentgrupper beroende på vilka delar av 
universitetet men huvudsakligen frekventerar. Datasalar, support och datanät får 
också ett ganska bra betyg. Studievägledning och inte minst kursvärderingar får 
sämre betyg. 
 
I mätningarna de första åren efter högskolan i Karlstad 1999 blivit universitet finns 
en tendens i våra mätningar att studenterna blir alltmer nöjda med kvaliteten i sin 
utbildning. Från omkring 2003 har denna utveckling planat ut på en relativt hög 
nivå. Något av motsvarande trend finns när det gäller studenternas upplevelse av 
staden Karlstad. Den senaste mätning av hur studenterna uppfattar staden Karlstad 
ger det mest positiva resultatet hittills i våra mätningar sedan 2000. Av de tre 
faktorerna utbildning, stad och studentliv är det studenternas omdöme om 
studentlivet som utvecklats mest negativt de senaste åren.  

Om vi jämför graden av tillfredsställelse kan vi rangordna studenternas upplevelser 
enligt följande: 
 

1. Staden Karlstad 
2. Utbildningskvaliteten  
3. Studentlivet 

 

 

Bilden av våra u bildn ngar 
Om vi försöker att sammanfatta den bild som studenternas betyg på respektive 
utbildning ger kan vi ge följande bilder: 

Ekonomutbildning 
Inom ekonomutbildningen i Karlstad verkar det inte finnas några tydliga profiler. 
Utbildningen utmärker sig inte på något sätt i studenternas utvärderingar. 
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Här finner vi utbildningar med profil. Studenterna anger att man ser ett tydligt 
bildningsperspektiv. Inom utbildningen finns en aktiv forskningsanknytning. 
Träning i färdigheter som att skriva och tala ges inom utbildningen. Det kritiska 
tänkandet sätts högt inom utbildningen. Det finns en väl fungerande 
kursadministration. Samhällsvetarna har som en följd av ovanstående ganska nöjda 
studenter. 

Utbildningar inom humaniora 

Teknikutbildningar 

Utbildningen kännetecknas av avsaknad av relation till yrkeslivet. 
Forskningsanknytning verkar inte vara tydlig heller. De enda faktorer studenterna 
är mer nöjd med än genomsnittet är det aktiva studentlivet och 
undervisningslokalerna. 

Samhällsvetenskapliga utbildningar  

Detta är utbildningar som ger mer bildning än yrkesutbildning. Man arbetar aktivt 
med och har delvis lyckats med sin forskningsanknytning. Inom utbildningarna 
lyssnar man på studenterna och studenterna upplever att de har ett inflytande på 
sina studier genom kursvärderingar. Duktiga kursadministratörer uppskattas av 
studenterna inom området humaniora. 

Lärarutbildning 
Detta är en tydlig yrkesutbildning där studenterna aktivt tränar sina personliga 
färdigheter som skrivande och det talade ordet. Det finns en väl fungerande 
studievägledning men studenterna är något besvikna på utbildningskvaliteten. 
Studenterna upplever inte att de har ett direkt inflytande över sina studier. Andra 
ting lärarstudenterna är mindre nöjda med är undervisningslokaler och träning i att 
använda IT. 

Naturvetenskapliga utbildningar 
Här finns studenter som tränas i att använda datorer och nät i sina studier. Inom 
utbildningen ser studenterna att de har inflytande på studiernas uppläggning, 
kanske p.g.a. smådrift i kurserna. För övrigt upplever studenterna inte mycket av 
yrkesförberedande träning. Studenterna saknar dessutom träning i personliga 
färdigheter som skrift och tal. Utbildningarna kännetecknas enligt studenterna 
slutligen av en brist på kritiska perspektiv och på bildningsperspektiv. 

Dessa utbildningar verkar bara delvis ha lyckats med målet att förbereda 
studenterna inför yrkeslivet. I alla fall har inte studenterna uppfattat 
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yrkesförberedande moment tydligt. I utbildningen finns en brist på 
bildningsperspektiv och på kritiska perspektiv. Studenterna får dåligt med träning 
av färdigheter som tal och skrift. Forskningsanknytningen av utbildningen är 
bristfällig. Inom utbildningen finns ganska missnöjda studenter och ett missnöje 
med kursadministrationen. Men man är liksom ekonomerna nöjda med 
studentlivet. Dessutom har man fått träning aktivt i att använda IT. 

Utbildningar inom hälsa, vård och omsorg 
Här finns tydliga yrkesutbildningar inom vilka man lyckats ganska väl att integrera 
en aktiv forskningsanknytning. Studenterna är ganska nöjda och känner att de kan 
påverka sin utbildning genom kursvärderingar. Inom utbildningen finns en väl 
fungerande kursadministration. Studenternas värderingar är genomgående positiva 
och det finns få svaga punkter Något man från studenterna sida efterlyser är lite 
mer kritiskt tänkande.  

Kombinationer av utbildningsområden 
Här finns lärarkandidater med fördjupning i något ämne, vårdstudenter som 
kombinerar med fördjupade ämnesstudier och många andra kombinationer av 
utbildningar. De här studenterna verkar inte vara så intresserade av studentlivet. 
Kanske har de helt enkelt inte tid eftersom man samtidigt läser med en bred 
inriktning. Studenter som läser inom flera utbildningsområden engagerar sig inte 
heller så mycket i studentinflytandet. Genomgående är studenterna nöjda med sin 
utbildning, i vilken man ser både yrkesperspektiv, bildningsperspektiv och kritiskt 
tänkande. Studenterna upplever också att de får träning i att utveckla sina 
personliga färdigheter som att skriva, tala och använda IT. Även 
forskningsanknytningen hinner man med i utbildningen.  
 

Vad bör vi dra för slutsatser kring hur vi lägger upp vår utbildning? 
Vi har en väl fungerande studiemiljö i Karlstad. Studenterna är som helhet nöjda 
med sina studier. Vi fick en mycket positiv återkoppling i högskoleverket 
undersökning Studentspegeln (2002) där lärosäten från hela landet ingick. Våra 
egna undersökningar sedan dess visar att vi inte verkar tappa nivån i våra 
utbildningar. Vi håller i genomsnitt ett högt tempo i våra utbildningar. Möjligen 
finns det utrymme att öka studietakten något i vissa utbildningar. Detta gäller 
speciellt de utbildningar som har lägst studieplatskostnad, och lägst 
undervisningsintensitet. Kanske blir det svårt att öka studietakten i dessa 
utbildningar utan att ge mer kontakttimmar mellan studenter och lärare. Det är 
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samtidigt viktigt att vi är medvetna om att vi håller ett högt tempo i studierna. 
Inom utbildningar som redan har ett högt tempo borde man löpande följa 
studenternas arbetsbelastning. Bilden av ”slöa och lata studenter”, som sprids i 
medier och från utvärderingar, och som baseras på mindre väl upplagda 
undersökningar och anekdotisk kunskap är i alla fall vid Karlstads universitet klart 
missvisande.   
 
Många av våra studenter funderar en hel del på om det de läser är ”användbart i 
praktiken”? Denna obesvarade fråga måste vi besvara tydligare! Vi måste bemöda 
oss om att motivera innehållet i våra studier bättre för våra studenter. Vi borde i 
större utsträckning arbeta tillsammans med företrädare från företag och förvaltning 
i olika moment i utbildningen. Studentgrupper som inte har praktisk orienterade 
inslag i sina utbildningar bör få detta i större utsträckning. Detta behöver inte på 
något sätt innebära att vi gör avkall på principen att ”inget är så praktiskt som en 
god teori”. Teorierna motiverar emellertid inte sig själva, utan det handlar istället 
om att visa att våra teorier kan tillämpas i verkligheten. Kanske kunde en ordentlig 
representation av yrkesverksamma alumner i programråd, studieråd m.m. vara ett 
sätt att säkerställa kopplingen mellan universitet och samhälle när det gäller vår 
grundutbildning. 
 
Studentinflytandet måste stärkas. Våra resultat visar att vi är ganska medelmåttiga 
här. Det finns många skäl till att bli bättre när det gäller studentinflytandet. 
Studenter som upplever att det finns ett aktivt studentinflytande mer nöjda med 
sina studier och dessutom är utbildningsområden där studentinflytandet stort också 
utbildningar där studenterna är mer nöjda med sina studier. Våra måste låta våra 
studenter bli mer aktiva och vi måste låta dem komma med i vårt arbete att 
utveckla kurser och program. Ansvaret för att vi organiserar vår utbildning på ett 
sätt som i alla lägen underlättar studentinflytandet är vårt. Kursvärderingar måste 
bli tydligare och studenterna måste uppleva att det ”lönar” sig att delta i 
kursvärderingarna. Tydligt måste resultaten från kursvärderingarna spridas. Vid 
kursintroduktioner skall alltid resultaten från tidigare kursvärderingar presenteras. I 
möjligaste mån skall kurser dessutom löpande utvärderas så att smärre förändringar 
i kursuppläggning skall kunna göras under löpande kurs. Studenterna måste 
slutligen få ett avgörande inflytande i programråd, studienämnder m.fl. 
församlingar som driver utvecklingen av vår grundutbildning.  
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Moment som tränar studenter i att utveckla sina förmågor att skriva och tala klart 
bör utvecklas i de flesta utbildningarna. Vi har inga utbildningar som speciellt 
riktar sig till studenter som inte behöver goda färdigheter i att kommunicera, och vi 
kan inte i något fall göra undantag från principen att vi skall ge våra studenter en 
god träning i att kommunicera skriftligen och muntligen. Vissa utbildningar är 
bättre än andra när det gäller dessa ting. Det finns säkerligen mycket vi kan lära av 
varandra inom universitetet här.  
 
Forskningsanknytning av grundutbildning genom att studenter stimuleras att ta del 
av aktuell forskning bör utvecklas ytterligare inom flera av våra studieområden. Här 
finns stora skillnader mellan olika utbildningssektorer i hur utbildningen läggs upp 
för närvarande. 
 
De huvudsakligen positiva erfarenheterna som studenter som kombinerar studier 
från flera studieområden visar i enkäten kan vara intressanta att ta fasta på och 
möjligen undersöka vidare. Det är inte mindre än 8 procent av de studenter som 
besvarat enkäten hösten 2006 som uppger att de kombinerar olika 
studieinriktningar. Utbildningsprogrammet Core Curriculum som introducerades 
vid högskolan i Karlstad i början av 1990-talet hade en tanke att kombinera studier 
inom fler än ett fackområde. Den ursprungliga planen för detta program var att ge 
breddande kurser skulle vara obligatoriska moment för alla studenter vid 
högskolan. Förebilder fanns här framför allt inom anglosaxisk och amerikansk 
universitetstradition. Utvecklingen blev inte som vi planerade, men nu är kanske 
tiden mogen att vi funderar i dessa banor igen.  
 
En metod att driva förbättringsarbetet är att använda nyckeltal, bl.a. från våra 
studentenkäter, som grund för analyser av hur kvaliteten i utbildningen utvecklas 
över tiden. Jämförelser mellan olika utbildningar kan dessutom vara en grund för 
benchmarking internt inom universitetet. Exempelvis kunde man från de 
samhällsvetenskapliga utbildningarna ”avslöja” sin metod att driva utbildning som 
ger en mer allmän bildning. Det är dessa utbildningar som värderas högst av 
studenterna när det gäller att utbildningen skall ge en breddad allmänbildning. 
Samhällsvetarna och lärarutbildarna har enligt studenterna bäst utbildning när det 
gäller förmåga att skriva klart och tydligt. Självfallet finns det då moment i 
uppläggningen av studierna här som kunde vara intressanta att få ta del av inom 
övriga sektorer av universitetet. Visserligen kan inte alla utbildningar vara bra på 
allt, men ändå finns säkert mycket att vinna om vi delar med oss av våra 
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erfarenheter. Öppenhet och en tradition av erfarenhetsutbyte kan säkerligen 
åstadkomma mycket när det gäller utveckling av kvaliteten i våra 
grundutbildningar. Ytterligare en möjlighet till benchmarking som vi borde utreda 
är om vi kunde hitta ett väl fungerande universitet i vår omvärld som kunde vara 
intresserat av ett utbyte av erfarenheter och kanske också samarbete kring 
studentundersökningar. Det utvecklingsprojekt som drevs inom ekonomlinjerna 
vid 5 lärosäten i början av 1990-talet (Haglund, 1991) är ett exempel på ett 
”lärorikt” benchmarking projekt där gemensamma mätningar användes för att 
kartlägga och analysera studenternas och lärarnas erfarenheter.  
 
Karlstads universitet är ett ungt, mindre och mindre väl känt universitet. Vi finns i 
en region där universitetstraditionerna inte ännu är tydligt etablerade.  Karlstads 
universitet har en liten ”hemmamarknad”. Studenterna i närområdet räcker inte på 
långa vägar till för att fylla våra kurser och program. I enkäten hösten 2006 kom 
bara drygt 55 % av studenterna från regionen. Vi är alltså beroende av att attrahera 
studenter i hela landet och internationellt. Arbetet med att utveckla kvaliteter i 
grundutbildning liksom arbetet att på ett tydligt sätt föra ut budskapet om våra 
utbildningar måste fortsätta med full kraft.  
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 2   2005 

 

Studentlivet                                                           

 4  Studietempot är något för lågt 

 4      Nej, definitivt inte 

Bilaga 1: Enkätformulär våren 2006 

1. När började Du läsa här i Karlstad?  

 1   2006 

 3   2004 

 4   2003 eller tidigare 
 
2. Läser Du på program eller på fristående kurser? 

 1   Läser på program 

 2   Läser enbart på fristående kurser 

3. Hur nöjd är Du med utbildningen, studentlivet och staden här i Karlstad? 
  Mycket   Nöjd    Varken Miss-     Mycket     
  nöjd                     eller       nöjd      missnöjd 
  1 2 3 4                     

 5       

Utbildningskvaliteten                                                          

Staden Karlstad                                                         
 
4. Vad tycker Du om studietempot i Dina studier här i Karlstad? 

 1  Studietempot är mycket för högt 

 2  Studietempot är något för högt 

 3  Studietempot är lagom 

 5  Studietempot är mycket för lågt 
 
5. Tycker Du att studenterna kan påverka utbildningens uppläggning? 

 1  Ja, definitivt 

 2  Ja, delvis 

 3         Nej, knappast  

 
6. Vad tycker Du om studiernas inriktning? 

 1  Studierna borde vara mer teoretiska 
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7. Upplever Du stress i Dina studier på universitetet? 

Föreläsningar och seminarier ………tim 

Tid för egen läsning ………tim 

 2  Det är ganska lagom balans mellan teori och praktik 

 3  Studierna borde vara mer praktiskt inriktade 
 

 1  Ja, jag upplever en besvärande stress ganska ofta 

 2  Ja, ibland kan det vara för stressigt  

 3         Nej, det är i allmänhet inte stressigt  

 4      Nej, jag är definitivt inte stressad  
 
8. Hur mycket tid ägnar Du åt dina studier idag? Gör en bedömning av hur just denna dag 
kommer att se ut! Använd gärna decimal. Om du tänker att sitta och läsa i 1½ timme skriver du 
1,5 tim! 

Tid för grupparbeten ………tim 

Övrig studietid ………tim 
 

9. Är denna dag en normal studiedag för Dig avseende studietid? 

 1  Ja, i stort sett en normal studiedag 

 2  Nej, idag kommer jag att ha lagt ner ungefär ……. tim mer på mina studier än 
normalt.  

 3         Nej, idag kommer jag att ha lagt ner ungefär ……. tim mindre på mina studier 
än normalt.  
 

10. Hur mycket tid brukar Du lägga på studierna ett normalt  
veckoslut? Total studietid en vanlig helg (lördag och söndag) brukar bli  ………tim 
  

11. I vilken utsträckning har Din utbildning här på  Mycket      Hög  Liten Mycket        
universitetet bidragit till:  hög grad   grad grad  liten 
grad 
  1              2              3             4 

att Du uppnått en breddad allmänbildning                              

att Du uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter                                      

att Du kan använda datorer och informationsteknologi                                              

att Du lärt Dig tänka kritiskt och analytiskt                                                                
 

att Du lärt Dig samarbeta med andra                                                                         

att Du lärt Dig skriva klart och begripligt                                                                    

att Du lärt Dig att tala klart och begripligt                                                                  
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att stimulera Dig att ta del av aktuell forskning                                                           
 

12. Ta ställning till följande påståenden  Instämmer Instämmer  Varken   Tar avstånd Tar avstånd 
kring Karlstads universitet?                     helt             delvis          eller       från delvis   från helt                   
   1  2  3  4  5 

Jag är stolt över att studera i Karlstad                                                   

Det finns en utpräglad öppenhet                                                       
mellan studenter och lärare här i Karlstad 
 

Universitetet har en väl fungerande                                                        
administration 

Atmosfären vid universitetet är                                                              
inspirerande och kreativ    

Jag rekommenderar andra att söka                                                                             
till Karlstad       
 
13. Vilken inriktning har Dina studier?  

 1  Ekonomi 

 2  Samhällsvetenskap  

 3         Humaniora 

 4    Lärarutbildning  

 5      Naturvetenskap  

 6  Teknik 

 7  Hälsa och vård  
 

 
14. Var bodde Du innan du började studera på Karlstads universitet? 

 1  I Värmland 

 2  I övriga Sverige eller utomlands 
 

15. Kön?  

 1  Man                   
 2  Kvinna   

 

16. Din ålder?  ……….år  
Tack för hjälpen! 
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Studentlivet                                                           

Bilaga 2: Studentbarometern hösten 2006 

1. När började Du läsa här i Karlstad?  
 1    2006 

 2    2005 

 3    2004 

 4    2003 eller tidigare 
 

2. Hur många terminer har du studerat vid högskola/universitet totalt?  
OBS! RÄKNA IN DENNA HÖSTTERMIN I DITT SVAR! 
 

……….. Terminer   
 

3. Hur nöjd är Du med utbildningen, studentlivet och staden här i Karlstad? 
  Mycket Nöjd    Varken    Miss-     Mycket     
  nöjd                     eller        nöjd      missnöjd 
 1 2 3 4 5       

Utbildningskvaliteten                                                          

Staden Karlstad                                                         
 

4. Ta ställning till följande påståenden   Instämmer  Instämmer  Varken   Tar avstånd Tar 
avstånd 
kring Karlstads universitet.                     helt              delvis          eller       från delvis   från helt                   
Universitetet har väl fungerande:  1  2  3  4  5 

 Kursadministration                                                          
 Datasalar och datanät                                                                
 Datasupport                                                      

 

 Undervisningssalar                                                    
  

 Bibliotek och studieplatser                                                          
 Studievägledning                                                    

  
 Kursvärderingar                                                          

 

Atmosfären vid universitetet är                                                               
inspirerande och kreativ    

Jag rekommenderar andra att söka                                                                              
till Karlstad 
 

5. Vad tycker Du om studietempot här på universitetet i Karlstad? 

 1    Studietempot är mycket för högt 

 2    Studietempot är något för högt 
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 3    Studietempot är lagom 

 4    Studietempot är något för lågt 

 5    Studietempot är mycket för lågt 
 
6. Vad tycker Du om studiernas inriktning? 

 1    Studierna borde vara mer teoretiska 

 2    Det är ganska lagom balans mellan teori och praktik 

 3    Studierna borde vara mer praktiskt inriktade 
 
7. Tycker Du att studenterna kan påverka utbildningens uppläggning? 

 1    Ja, definitivt 

 2    Ja, delvis 

 3    Nej, knappast  

 4    Nej, definitivt inte    ………………………………………………………………….…Vänd! 
 
 
8. Upplever Du stress i Dina studier på universitetet? 

 1    Ja, jag upplever en besvärande stress ganska ofta 

 2    Ja, ibland kan det vara för stressigt  

 3    Nej, det är i allmänhet inte stressigt  

 4    Nej, jag är definitivt inte stressad  
 
9. Hur mycket tid ägnar Du åt dina studier idag? Gör en bedömning av hur just denna dag 
kommer att se ut! Använd gärna decimal! Om du tänker sitta och läsa i 1½ timme skriver du 1,5 
timmar! 

Föreläsningar och seminarier ………timmar 

Tid för egen läsning ………timmar 

Tid för grupparbeten ………timmar 

Övrig studietid ………timmar      
 

10. Är denna dag en normal studiedag för Dig avseende studietid? 

 1    Ja, i stort sett en normal studiedag 

 2    Nej, idag kommer jag att ha lagt ner ungefär ………. timmar mer på mina studier än 
normalt.  

 3    Nej, idag kommer jag att ha lagt ner ungefär ………. timmar mindre på mina studier än 
normalt.  
 

11. Hur mycket tid brukar Du lägga på studierna ett normalt  
veckoslut? Total studietid en vanlig helg (lördag och söndag) brukar bli ……… timmar. 
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att Du lärt Dig att tala klart och begripligt                                                                  

att Du stimulerats att ta del av aktuell forskning                                                          

     13. Vilken inriktning har Dina studier?  

12. I vilken utsträckning har Din utbildning här på  Mycket    Hög  Liten Mycket        
universitetet bidragit till:  hög grad  grad grad  liten 
grad 
  1              2              3             4 

att Du uppnått en breddad allmänbildning                              

att Du uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter                                      

att Du kan använda datorer och informationsteknologi                                              

att Du lärt Dig tänka kritiskt och analytiskt                                                                
 

att Du lärt Dig samarbeta med andra                                                                         

att Du lärt Dig skriva klart och begripligt                                                                    

     

 1   Ekonomi 

 2   Samhällsvetenskap  

 3   Humaniora 

 4   Lärarutbildning  

 5   Naturvetenskap  

 6   Teknik 

 7   Hälsa, vård och omsorg 
 

14. Studerar du nu under hösten på heltid eller deltid? 

 1    Studerar på heltid 

 2    Studerar på deltid 
 

15. Hur många poäng har du totalt klarat av vid dina studier på högskola/universitet hittills? 
 

……….. poäng  
 

16. Var bodde du innan du började studera på Karlstads universitet? 

 1  I Värmland 

 2  I övriga Sverige eller utomlands 
 

17. Kön?  

 1   Man                   

 2   Kvinna 
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18. Din ålder?  

 1  – 21 år 

 2   22-23 år  

 3   24-28 år 

 4   29 år – 

Tack för hjälpen! 
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