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Förord 

Studenter om studier och studentliv vid Musikhögskolan Ingesund. Karlstad University 
Studies 2006 
 
Sedan våren 2000 har inom projektet Karlstadstudenter om studier och studenter terminsvisa 
enkäter genomförts bland studenter vid Karlstads universitet. Datainsamling har gjorts på 
universitetet i Karlstad. Hösten 2006 genomförde vi för första gången en motsvarande 
undersökning på Musikhögskolan Ingesund. Resultaten från denna enkät rapporteras 
här. Jämförelser görs med resultat från de tidigare studentenkäterna i Karlstad. Slutsatser 
från undersökningarna skall förhoppningsvis kunna utgöra en grund för 
kvalitetsutveckling och marknadsföring vid Musikhögskolan.  
 
Charlotte Keeleste har snabbt och effektivt hjälp till med kodning och analys av 
undersökningen under 2006.  
 
Tack för all hjälp! 
 
Karlstad hösten 2006 
 
 
Lars Haglund 
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Studentundersökningarnas bakgrund och uppläggning 

 

Vikten av kundorientering i högskoleverksamhet 
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.  
 

Tidigare studentundersökningar vid högskolan och universitetet i Karlstad 
Ett antal undersökningar av hur studenter upplever sina studier vid Karlstads universitet 
har genomförts senaste par decennierna. Sammanfattning av resultat från dessa studier 
finns i ett redovisade i Haglund, 1991, Andersson et al, 2000, Davidsson, 2000, Haglund 
et al, 2003, Haglund 2005 och 2006. De tidigare studentundersökningarna i Karlstad har 
samlat svar på frågor om utbildning och studentliv varje termin sedan våren 2000. Totalt 
svarade omkring 8 000 studenter på våra enkäter från 2000 till och med 2005. Under 
2006 har drygt 2 000 studenter svarat. Enkätformulären har från 2000 till 2005 delats ut 
och samlats in av studenter i universitetets lokaler och under 2006 har formulären 
distribuerats under föreläsningar och seminarier i ett urval av kurser på universitetet. 
Bortfallet på grund av svarsvägran har genomgående varit helt obetydligt. Däremot har vi 
missat studenter som inte deltagit undervisningen och alltså funnits i universitets lokaler 
de dagar då vi samlat in data. 
 

Syfte, uppläggning och tema i undersökningen på Ingesund 
Syftet med föreliggande studie är att följa upp den enkät som vi genomförde hösten 
2006 i Karlstad. I mitten av oktober startade vi datainsamlingen genom en 
totalundersökning av studenterna på Musikhögskolan Ingesund. I 
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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. Baserat på det 
frågeformulär som användes i Karlstad hösten 2006 gjordes en anpassning till 
förhållanden vid Musikhögskolan. Vi diskuterade uppläggningen med lärare och 
studenter. Några frågor tillfördes och några togs bort, men till största delen är frågorna 
identiska som de som ställdes i Karlstad. Enkätformulären distribuerades i studenternas 
postfack med ett följebrev som informerade om syftet med undersökningen. En 
påminnelse om datainsamlingen lades ut på lärplattformen.  

 

Studenterna i undersökningarna 2006 
Totalt fick vi in 92 svar från studenterna på Ingesund inom svarsfristen. Antalet formulär 
vi distribuerade var 214. Vårt bortfall var alltså lite drygt 50 %.  
 
Av studenterna i undersökningen var 38 % män. Motsvarande tal för universitetet som 
helhet är 33%. Endast 21% var bosatta i Värmland innan de började på Musikhögskolan.  
Ingesund har alltså jämfört med övriga delar av Karlstads universitet ett klart mer 
nationellt upptagningsområde.  
 
I åldersfördelning är något fler studenter vid Ingesund mellan 24 och 28 år men annars 
är fördelningen i stort densamma som för hela universitetet. 
 
Åldersfördelning 
Ålder Hösten 2006 
- 21 år 23 % 
22 – 23 år 20 % 
24 – 28 år 35 % 
29 år -  23 % 

 
En majoritet av studenter i enkäten går utbildningen till musiklärare. Musikterapi är en 
deltidsutbildning och de andra utbildningarna går på heltid. 
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Svarsfördelning mellan utbildningssektorer 
Antal svar Hösten 2006 
Musiklärare 62 
Musikterapi 22 
Musik 40 poäng 8 
Totalt 92 

  
Svarsfördelning beroende på vilket år studiernas inleddes 
Antal svar/studiestart: 2006 2005 2004 2003 eller 

tidigare 
Totalt 31 12 23 26 

 
Undersökningen på Ingesund är en totalundersökning där vi har ett visst bortfallsfel. 
Något urvalsfel finns däremot inte i princip. Undersökningarna på Campus i Karlstad 
som vi jämför med är urvalsundersökningar. En ungefärlig beräkning av osäkerheten i 
slutsatserna i form av konfidensintervall ger följande bild av säkerheten i dessa studier i 
Karlstad: 
 
Exempel på konfidensintervall vid beräkning av andelar 
Urvalsgrupp   Konfidensintervall 
Totalurvalet hösten 2006 (1532) +-2,5 % 
Totalurvalet våren 2006 (682) +-3,8 % 

  
Dessa beräkningar gäller med antagande om obundet slumpmässigt urval med 
signifikansnivån beräknad på 5 % nivån.  
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Studenternas insatser och studieprestationer 

 

Arbetsinsats i utbildningen 
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. Sedan undersökningen våren 2003 har vi 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 studietiden under en normalhelg för att 
komma fram till en beräknad total veckoarbetstid. 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.  I beräkningarna av den normala studieveckan har vi justerat 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 i Karlstad 37 timmar. Hösten 
2006 blev resultatet detsamma. Den terminen har vi dessutom möjlighet att analysera 
studenter som läser på heltid separat och då blir veckoarbetstiden i studierna bland dessa 
38 timmar. 
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De som studerar på Ingesund lägger i genomsnitt mer tid på sina studier än övriga 
studenter vid universitetet. Studenter som läser på heltid vid Ingesund arbetar i 
genomsnitt 46 timmar per vecka med sina studier. Deltidsstudenterna som läser 
musikterapi har en normal studietid om 26 timmar. Bland heltidsstudenter är gränserna 
mellan kvartilerna, 36 timmar, 46 timmar och 56 timmar. Den fjärdedel studenter som 
lägger mest tid på sina studier lägger alltså mer än 56 timmar per vecka på sina studier.  
 
Liksom i undersökningen i Karlstad är det de kvinnliga studenter som jobbar mer. Bland 
heltidsstudenterna lägger kvinnorna i genomsnitt 47 timmar per vecka och männen 43 
timmar. Bland deltidsstudenterna är skillnaderna ännu större. Här är dock urvalet 
mycket litet i grupperna. En sammanfattande slutsats är att våra studenter på Ingesund 
jobbar på i mycket högt tempo. 
 

Studieprestationer och produktivitet 
I studien 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 studenter på Ingesund som läst minst en termin och som läser på heltid är den 
genomsnittliga poängproduktionen per termin 19,7 poäng. Medianvärde för 
poängproduktion är 20 poäng. Dessa resultat är så gott som identiska med resultaten från 
Campus Karlstad. Deltidsstudenterna har en genomsnittlig poäng per termin om 8,9 
poäng. Något som skiljer resultaten mellan Ingesund och Campus Karlstad är att 
variationerna i poängproduktion är lägre på Musikhögskolan. Gränserna mellan 
kvartilerna i poängproduktion bland heltidsstudenter ligger på 20 poäng, 20 poäng och 
22 poäng. Så gott som alla studenter tar alltså sina poäng enligt plan.   
 
I Karlstad tar kvinnliga studenter marginellt mer poäng än sina manliga kollegor.  Så är 
det inte på Musikhögskolan. Här är poängproduktionen identisk bland heltidsstuderande 
män och kvinnor. Om vi bland heltidsstudenterna analyserar vilken poängproduktion 
som studenter som lägger olika mycket tid på sina studier har, blir det mycket små 
skillnader. Alla studenter ligger nära ett studietempo om 20 poäng per termin.  
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Studenternas åsikter  

 
I de följande analyserna jämförs resultat från undersökningarna i Karlstad och på 
Ingesund hösten 2006. 
 

Vad tycker studenterna om studietempot? 
Studenter på Ingesund tycker mer frekvent att tempot är lagom i studierna än kollegorna 
i Karlstad. Bland dem som inte anser att tempot är bra överväger åsikten att tempot är 
lite i högsta laget. 
 
Vad tycker du om tempot hittills i dina studier? 
Studietempo Mycket 

för högt 
Något för 
högt 

Lagom Något för 
lågt 

Mycket för 
lågt 

Ingesund - 24 % 70 % 4% 1 % 
Karlstad 5 % 30 % 58 % 6 % 1 % 

 
Det finns på Ingesund ingen tendens motsvarande den i Karlstad att kvinnliga studenter 
tycker att tempot är högre än män.  
 

Stress i studierna 
En majoritet av studenterna anger att det ibland kan vara stressigt med studierna. En 
mindre grupp tycker att stressen ofta är besvärande. Stressnivån verkar vara något lägre 
på Ingesund än i Karlstad. Detta förklaras delvis av att det är stor skillnad i stress mellan 
deltids- och heltidsstudenter på Ingesund. 
 
Upplever du stress i dina studier? 
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 

Ingesund 17 % 48 % 31 % 4 % 
Karlstad 14 % 64 % 20 % 2 % 
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Stress i studierna bland heltids- och deltidsstudenter på Ingesund 
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  22 % 61 % 13 % 3 % 
Deltidsstudenter - 5 % 86 % 9 % 

 
Liksom i studien i Karlstad är kvinnor något mer frekventa bland dem som upplever en 
besvärande stress ofta. 
 
Stress i studierna bland män och kvinnor på Ingesund 
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 12 % 56 % 27 % 6 % 
Kvinnor 20 % 43 % 34 % 4 % 

 

Vad studenterna anser att utbildningen ger 
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.  
 
De olika faktorerna har rangordnats nedan efter hur väl våra studenterna anser att de fått 
träning genom sin utbildning. I förekommande fall görs jämförelser med resultaten från 
enkäten i Karlstad. 
 
Utbildningen på Ingesund är en utpräglad yrkesutbildning där arbetet med att uppnå 
goda färdigheter på sitt huvudinstrument prioriteras starkt. Spel i ensemble är också ett 
viktigt moment. Bland övriga färdigheter är skillnaderna mellan studenter i Karlstad och 
på Ingesund inte speciellt stora.  En avvikelse till det negativa är att studenter på 
Ingesund inte tycker att de får mycket träning i att skriva klart och begripligt om vi 
jämför med vad studenter i Karlstad anser. 
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I vilken utsträckning har Din utbildning här på universitetet bidragit till (rangordning efter andel 
som angivit svaret ”hög” eller ”mycket hög grad”, hösten 2006): 
 
att Du uppnått färdighet på ditt huvudinstrument                               
 Mycket 

hög grad 
Hög grad Liten grad Mycket liten grad 

Ingesund 
(heltidsstudenter) 

62 % 31 % 6 % 2 % 

 
att Du uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter        
 Mycket hög 

grad 
Hög grad Liten grad Mycket liten grad 

Ingesund 33 % 57 % 8 % 1 % 
  Karlstad 14 % 48 % 32 % 7 % 

 
att Du uppnått färdighet i ensemblespel                            
 Mycket 

hög grad 
Hög grad Liten grad Mycket liten grad 

Ingesund 
(heltidsstudenter) 

25 % 41 % 24 % 10 % 

 
att Du lärt Dig samarbeta med andra                                       
 Mycket 

hög grad 
Hög grad Liten grad Mycket liten grad 

Ingesund 24 % 47 % 23 % 6 % 
Karlstad 17 % 52 % 27 % 4 % 

 
att Du lärt Dig tänka kritiskt och analytiskt  
 Mycket hög 

grad 
Hög grad Liten grad Mycket liten grad 

Ingesund 14 % 48 % 31 % 7 % 
Karlstad 14 % 52 % 30 % 4 % 

 
att Du uppnått en breddad allmänbildning                           
 Mycket 

hög grad 
Hög grad Liten grad Mycket liten grad 

Ingesund 10 % 43 % 36 % 12 % 
Karlstad 19 % 55 % 24 % 2 % 
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att stimulera Dig att ta del av aktuell forskning                        
 Mycket 

hög grad 
Hög grad Liten grad Mycket liten grad 

Ingesund 7 % 28 % 40 % 25 % 
Karlstad 9 % 32 % 41 % 18 % 
 
att Du lärt Dig att tala klart och begripligt                               
 Mycket 

hög grad 
Hög grad Liten grad Mycket liten grad 

Ingesund 6 % 28 % 40 % 25 % 
Karlstad 7 % 33 % 46 % 14 % 

 
att Du lärt Dig skriva klart och begripligt  
 Mycket 

hög grad 
Hög grad Liten grad Mycket liten grad 

Ingesund 5 % 23 % 47 % 26 % 
Karlstad 12 % 41 % 37 % 10 % 
 
att Du kan använda datorer och informationsteknologi            
 Mycket 

hög grad 
Hög grad Liten grad Mycket liten grad 

Ingesund 4 % 26 % 53 % 16 % 
Karlstad 9 % 31 % 44 % 17 % 

 
 
Försök att analysera grundläggande samband mellan olika typer av färdigheter och 
kunskaper har gjorts genom faktoranalyser. Dessa analyser visar liksom för studenterna i 
Karlstad två ganska tydliga faktorer av färdigheter/kunskaper. Bland de musikstuderande 
sammanfattar en faktor färdigheter kring musiken och en faktor mer generella färdigheter 
av typ att skriva klart, tala klart och att ta del av forskning. 
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Roterade faktorladdningar överstigande 0,50 från frågor om vad man lärt sig i sina studier på 
Ingesund 
  Faktorer 
      Musikaliska            Generella  
Färdighet på instrument ,807  
Färdighet i ensemblespel ,707  
Yrkesrelaterade kunskaper ,684  
Samarbeta ,620  
Skriva klart  ,872
Tala klart  ,782
Ta del av forskning  ,678

 

Balans mellan teori och praktik 
I tidigare undersökningar vid högskolan och på universitetet i Karlstad har vi frågat hur 
studenterna uppfattar balansen mellan de teoretiska och de praktiska inslagen i 
utbildningen. Resultaten har varit i stort sett identiska över tiden. Sammanfattningsvis 
efterlyser en mycket stor andel av studenterna mer praktiskt orienterade inslag i 
utbildningen. I resultaten från Ingesund finner vi inte alls denna bild. En stor majoritet 
av dem som studerar musik är nöjd med balansen mellan teori och praktik. 
 
Balans mellan teori och praktik inom olika programområden 
Balans teori/praktik Mer teori Bra balans Mer praktik 
Ingesund 2 % 89 % 9 % 
Campus Karlstad 2 % 51 % 47 % 

 

 

Studentinflytande 
Även när det gäller studenternas inflytande på sina studier är resultaten mer positiva på 
Ingesund än i Karlstad. Endast var tionde student på Ingesund anser att studenter inte 
kan påverka studiernas uppläggning. Motsvarande andel i Karlstad är nästan hälften. 
 
Studentinflytande  
Studentinflytande Ja, definitivt Ja, delvis Nej, knappast Nej, definitivt 

inte 
Ingesund 15 % 75 % 10 % - 
Campus Karlstad 5 % 49 % 42 % 4 % 
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Liksom bland studenter i Karlstad är det så att studenter som är mer nöjda med 
studentinflytandet också rekommenderar andra att söka sig till utbildningen. 
 
Studentinflytande och rekommendation att studera på Ingesund 

Rekommendera andra att studera på Ingesund Studentinflytande 
(hösten 2006) 
 

Instämmer 
helt 

Instäm-
mer  

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Ja, definitivt 79 % 12 % 7 % 1 % - 
Ja, delvis 61 % 29 % 8 % 2 % 0 % 
Nej, knappast 49 % 38 % 11 % 2 % 1 % 
Nej, definitivt inte 33 % 43 % 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  
 övningssalar 
 salar för ensemblespel 
 inspelningsstudion 
 bibliotek och studieplatser 
 studievägledning 
 kursvärderingar 
 
Liksom i Karlstad är biblioteket populärt på Ingesund. Undervisningssalar i övrigt 
värderas ungefär som i Karlstad. Det som verkar mest problematiskt enligt studenterna 
på Ingesund är övningsrummen. Studievägledning, kursadministration och 
kursvärderingar värderas vara av i stort likartad kvalitet som i Karlstad. 
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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 på Ingesund 

54 % 37 % 5 % 3 % - 

Bibliotek och 
studieplatser i Karlstad 

63 % 30 % 4 % 3 % 0 % 

Övningsrum på Ingesund 23 % 22 % 18 % 23 % 14 % 
Salar för ensemblespel 
på Ingesund 

25 % 29 % 24 % 17 % 6 % 

Inspelningsstudio på 
Ingesund 

33 % 17 % 46 % 1 % 3 % 

Datasalar och datanät i 
Karlstad 

30 % 42 % 23 % 5 % 1 % 

Undervisningssalar i 
Karlstad 

36 % 51 % 9 % 5 % 0 % 

Kursadministration på 
Ingesund 

28 % 36 % 25 % 6 % 5 % 

Kursadministration i 
Karlstad 

30 % 47 % 17 % 5 % 1 % 

Studievägledning på 
Ingesund 

24 % 35 % 33 % 6 % 2 % 

Studievägledning i 
Karlstad 

27 % 33 % 35 % 3 % 2 % 

Kursvärderingar på 
Ingesund 

19 % 23 % 49 % 6 %  3 %  

Kursvärderingar i 
Karlstad 

17 % 37 % 38 % 6 %  2 %  

 

 

Allmänna attityder gentemot Karlstads universitet 
Studentenkäterna har sedan 2000 kontinuerligt mätt studenternas inställning till 
kvaliteten i utbildningen och studentlivet samt inställning till staden Karlstad som 
studentstad. Motsvarande frågor har ställts om Ingesund och Arvika. 
 
Studenter på Ingesund värderar sin utbildning mycket högt. Resultaten är här bättre än i 
Karlstad. 
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Hur nöjd är du med utbildningskvaliteten vid Karlstads universitet?  
Utbildnings- 
kvaliteten 

Mycket nöjd Nöjd Varken 
eller 

Missnöjd Mycket 
missnöjd 

Ingesund 44 % 47 % 8 % 1 % - 
Campus Karlstad 16 % 68 % 12 % 3 % 0 % 

 
De mycket positiva resultat som vi kan se i senaste mätningen när det gäller studenternas 
inställning till studiestaden Karlstad hittar vi inte fullt lika klart för Arvika.  
 
Hur nöjd är du med Staden Karlstad respektive Arvika som studieort? 

Staden  Mycket 
nöjd 

Nöjd Varken 
eller 

Missnöjd Mycket 
missnöjd 

Ingesund 17 % 39 % 39 % 6 % - 
Campus Karlstad 37 % 49 % 13 % 1 % 0 % 

 
Studentlivet anses av Karlstadstudenterna vara lite bättre än vad studenterna på Ingesund 
anger. 
 
Hur nöjd är du med Studentlivet i Karlstad?  
Studentlivet Mycket 

nöjd 
Nöjd Varken 

eller 
Missnöjd Mycket 

missnöjd 
Ingesund 14 % 28 % 51 % 4 % 3 % 
Campus Karlstad 13 % 39 % 41 % 6 % 2 % 

 
Om vi jämför andelen studenter som är mycket nöjda måste vi konstatera att 
studenternas rangordning av de tre centrala kvalitetsfaktorerna i Arvika blir:  
1. Utbildningskvaliteten  
2. Staden Arvika 
3. Studentlivet 
 
Denna rangordning skiljer sig från vad vi ser i Karlstad där inställningen till själva 
studiestaden är mycket positiv. 
 
Studenterna i Karlstad värderar atmosfären som något mer inspirerande och kreativ än 
kollegorna i Arvika. Å andra sidan är andelen som helt och fullt rekommenderar andra 
studenter att söka sig till lärosätet något högre på Ingesund än i Karlstad. 
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Atmosfären vid universitetet är inspirerande och kreativ! 

Atmosfär i 
studierna 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar 
avstånd 
från helt 

Ingesund 24 % 47 % 9 % 6 % - 
Campus Karlstad 32 % 51 % 15 % 2 % 1 % 

 
Jag rekommenderar andra att söka till Karlstad/Ingesund! 

Rekom-mendation Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis  

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Ingesund 65 % 26 % 8 % - 1 % 
Campus Karlstad 56 % 33 % 9 % 2 % 1 % 
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 Sammanfattande slutsatser  

 

Studenternas insatser och studieprestationer 
Studenternas arbetsinsats i sina studier på Musikhögskolan ligger i genomsnitt på en bra bit 
över 40 timmar i veckan. Skillnader mellan studenter är här inte alltför stora. 
Studenterna jobbar så gott som alla på i ett bra tempo.  Studenternas arbetstid är högre i 
Arvika än i Karlstad. 
 
Genomsnittligt klarar våra studenter på Musikhögskolan 20 poäng per termin i sina 
studier. Skillnader i poängproduktion mellan olika studenter är inte alltför stora. Här finns 
inga stora skillnader mellan Arvika och Karlstad. 

Studenternas åsikter  
En majoritet av studenterna på Ingesund tycker att studietempot är lagom. En majoritet av 
studenterna anger att det ibland kan vara stressigt med studierna. En mindre grupp, men 
ändå mer än var tionde student, tycker att stressen ofta är besvärande.  
 
En stor majoritet av studenterna anser att balansen mellan teori och praktik är bra i 
utbildningen. Ett litet fåtal studenter vill ha en mer teoretisk utbildning medan något fler 
men ändå mindre än var tionde student vill se mer inslag från praktikens värld i sin 
utbildning. Här är studenterna på Ingesund mycket mer nöjda än sina kollegor i 
Karlstad. 
 
Bland studenterna på Musikhögskolan anger mindre än var tionde student att de inte 
kan påverka studiernas uppläggning. Detta resultat är klart bättre än för Campus Karlstad. 
Studenter som anger att de tycker att studenterna har inflytande på studierna är klart mer 
nöjda med sina studier och med Musikhögskolan än övriga. 
 
Studenternas åsikter om vad man lärt sig i sin utbildning ger på Ingesund liksom i Karlstad 
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 bibliotek och studieplatser mycket höga betyg. 
Undervisningslokalerna upplevs av studenterna som genomgående ganska bra. Mest 
missnöje finns det med övningssalarna. Studievägledning och kursvärderingar får ungefär 
samma betyg av studenterna som i Karlstad. 
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Studenterna är mycket nöjda med utbildningskvaliteten på Musikhögskolan. Här är 
resultaten bättre än i Karlstad. När det gäller hur studenter uppfattar själva studiestaden 
är det tvärtom Karlstad som ges bättre betyg. 
 
Om vi jämför graden av tillfredsställelse kan vi rangordna studenternas upplevelser enligt 
följande: 
 

1. Utbildningskvaliteten  
2. Staden Arvika 
3. Studentlivet 

 
Andelen studenter som rekommenderar andra att söka sig till Musikhögskolan Ingesund ger 
mycket positiva resultat. Över 90 procent anger att de rekommenderar andra att söka till 
Ingesund. 
 

Bilden av våra utbildningar 
Om vi försöker att sammanfatta den bild som studenternas betyg visar kan vi ge följande 
bilder: 

Utbildningen vid Musikhögskolan Ingesund 
Sammanfattningsvis hittar vi här tydliga yrkesförberedande utbildningar som håller en 
genomgående god kvalitet. Studenterna är mycket nöjda med utbildningen och 
rekommenderar studierna vid Ingesund klart och tydligt. Studenterna jobbar på bra och 
lägger mycket tid på sina studier per vecka. Studieinsatserna är ganska lika mellan 
studenter. Man är inte så värst stressad i sina studier. Balansen mellan teori och praktik är 
mycket god. Studenterna som läser på heltid tar sina poäng i 20 per termin och 
deltidsstudenterna producerar omkring 10 poäng per termin. Det finns här inte några 
stora skillnader mellan olika studenter. När det gäller lokaler och service finns det inget 
som ligger klart bättre i Arvika än i Karlstad. Våra toppbetyg för biblioteket i Karlstad får 
vi inte riktigt motsvarande i Arvika. Skillnaderna är dock inte alltför stora. Studiemiljön 
är som helhet uppskattad på Ingesund.  
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 Bilaga: Studentbarometern Ingesund 2006 

 

1. När började Du här på Musikhögskolan Ingesund?  

 1    2006 

 2    2005 

 3    2004 

 4    2003 eller tidigare 
 

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

……….. Terminer   
 

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

Utbildningskvaliteten                                                          

Studentlivet                                                           

Staden Arvika                                                         
 

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

 Kursadministration                                                          
 Bibliotek och studieplatser                                                      
 Rum för enskild övning                                                      

 

 Ensemblesalar                                                          
 Inspelningsstudio                                                      
 Studievägledning                                                      

 

 Kursvärderingar                                                       
Atmosfären vid Musikhögskolan är                                                               
inspirerande och kreativ    

Jag rekommenderar andra att söka                                                                              
till Musikhögskolan Ingesund 
 

5. Vad tycker Du om studietempot här på Musikhögskolan? 

 1    Studietempot är mycket för högt 

 2    Studietempot är något för högt 

 3    Studietempot är lagom 

 4    Studietempot är något för lågt 
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 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 Musikhögskolan? 

 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 öva i 1½ timme skriver du 1,5 timmar! 

Föreläsningar och seminarier  ………timmar 

Tid för egen läsning/enskild övning ………timmar 

Tid för ensemblespel/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/spelning ett normalt  
veckoslut? Total studietid en vanlig helg (lördag och söndag) brukar bli ……….… timmar. 
 

 
12. I vilken utsträckning har Din utbildning här på  Mycket    Hög  Liten Mycket        
Musikhögskolan 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                                              
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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                                                                  

att Du stimulerats att ta del av aktuell forskning                                                         

att Du uppnått färdigheter i ditt huvudinstrument                                      

att Du fått en god träning i ensemblespel                                     
 
13. Vilken inriktning har Dina studier?  

 1   Musiklärare 

 2   Ljudsättare  

 3   FMT (musikterapi) 
 

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 Musikhögskolan hittills? 
 

……….. poäng  
 

16. Var bodde du innan du började studera på Musikhögskolan? 

 1  I Värmland 

 2  I övriga Sverige eller utomlands 
 

17. Kön?  

 1   Man                   

 2   Kvinna 
   
18. Din ålder?  

 1  – 21 år 

 2   22-23 år  

 3   24-28 år 

 4   29 år – 

 
Tack för hjälpen!
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