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Förord 

Detta är en årsrapport inom projektet Karlstadstudenter om studier och studentliv. I 
projektet analyseras studenters syn på studentliv och studier vid Karlstads 
universitet. I projektet har vi sedan våren 2000 genomfört terminsvisa enkäter 
bland studenter. I rapporten redovisas i detalj resultat från enkäterna våren och 
hösten 2005. Jämförelser görs med resultat från de tidigare studentenkäterna. I 
två tidigare rapporter från enkäterna har resultat från de första 6 respektive de 
följande 3 enkäterna redovisats (Haglund et al, 2003 och Haglund 2005). 
Planen nu är att årligen sammanfatta resultaten och detta är den första 
årsrapporten från projektet. Rapporten baseras delvis på det som redovisats i de 
tidigare rapporterna. Slutsatser från undersökningarna skall förhoppningsvis 
kunna utgöra en grund för kvalitetsutveckling och marknadsföring av Karlstads 
universitet.  
 
Till min hjälp har jag haft studenter som samlat in data. Dessutom har många 
studenter tagit sig tid att svara på våra frågor. Varje termin har några studenter 
hjälpt till med kodning av enkäterna. Hans Eriksson och Erik Vikström, f d 
studenter vid universitetet, hjälpte mig mycket med den första delrapporten 
inom projektet. Tack för all hjälp! 
 
Karlstad hösten 2005 
 
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 dessa medproducenter 
upplever tjänsten som produceras.  
 

Studentundersökningar vid högskolan och universitetet 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 
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före, under och efter studierna i Karlstad. 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). Från de terminsvisa studentenkäterna finns 
tidigare publicerat resultat i två rapporter (Haglund et al, 2003 och Haglund, 
2005). Ytterligare intressanta jämförelser kan göras med en omfattande enkät 
som genomfördes av Högskoleverket under 2001 (Studentspegeln, 2002). 
Genom en postenkät kontaktades drygt 15.000 studenter som läst minst två 
terminer vid 33 högskolor och universitet. I runda tal 500 studenter ingick i 
urvalet från vardera högskola och universitet, inklusive Karlstads universitet.  
 

De terminsvisa 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. 
 
Studentenkäternas distribution och datainsamling sköts av studenterna i 
grundkursen i marknadsföring. Samtliga studenter får i uppgift att hitta 
respondenter i universitetets lokaler och be dem att besvara enkäten. 
Studenterna uppmanas att sprida insamlandet i universitetets olika hus. Mycket 
få respondenter låter bli att fylla i enkäten. Ett par handfull studenter vägrar 
svara i en normal studentenkät där urvalet är mellan 500 och 1000 studenter. 
Valet att genomföra undersökningen genom ett urval i universitetslokalerna 
gör att vi till stor del missar vissa studentsegment, t ex distansstudenter och 
kvällskursstudenter. Studentenkäterna ger alltså inte en total bild av våra 
studenter vid universitetet. Samtidigt kan vi snabbt och enkelt samla data 
praktiskt taget utan bortfall. Urvalsmetoden har i samtliga enkäter varit 
densamma, varför jämförelser över tiden blir relevanta och intressanta.  
 
Nya undersökningsområden väljs inför varje ny termin, och utöver dessa 
teman ingår några standardiserade frågor som återkommer i alla eller så gott 
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som alla enkäter. Förutom frågor om studiestart, studieinriktning, ålder, 
bostadsort före studierna och kön har följande frågor om hur man upplever 
sina studier i Karlstad genomgående funnits med i enkäterna: 
 

 

 

Tema i studentenkäterna 2000 till 2004 

• 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 

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 

Jag är stolt över att studera i Karlstad    0          0            0            0           0 
Atmosfären vid universitetet är      0          0            0            0           0  
    inspirerande och kreativ    
Jag rekommenderar andra att söka      0          0            0            0           0 
    till Karlstad       
Studierna har hittills varit väl värda     0          0            0            0           0 
    insatsen     
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• Uppfattning om studietempo 

• Balans mellan teori och praktik 

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

Tema i studentenkäterna 2005 

Vårterminen  
• Sökprocessens utformning 

• Avgörande faktorer vid val av studieort 
Höstterminen  
• Balans mellan teori och praktik 

• Studietempo och stress 

• Studentengagemang och arbetstid 
 

Studenterna i undersökningen 

Från universitetets stora utbildningsområden som ekonomiutbildning, övrig 
samhällsvetenskaplig utbildning, lärarutbildning/humanistiska utbildningar 
samt naturvetenskapliga och tekniska utbildningar har samtliga undersökningar 
fått rimligt stora populationer. Studenter från sektorn hälsa och vård är mindre 
väl företrädda i undersökningarna. Antalet studenter från hälsa och vård är i en 
enkät normalt under 50. Resultat från studentgrupper under 50 redovisas inte 
separat i rapporten. 
 
Våra urval ger i någon mån en överrepresentation av förstaårsstudenter. Det är 
förstaårsstudenter som samlar in data i anslutning till sina studier. De svarar 
själva på enkäten och har dessutom kanske något mer frekvent hittat 
respondenter bland nystartade studenter. Urvalsmetoden är dock identisk för 
alla undersökningarna och följaktligen bör jämförbarheten över tiden vara god. 
Urvalsstorleken varierar mellan terminerna beroende på hur många studenter 
som läser den kurs under vilken data samlas in. Totalt har omkring 8000 
studenter svarat på våra enkäter. Enkäterna våren och hösten 2005 som 
presenteras i den här rapporten har besvarats av 362 respektive 772 studenter. 
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Andelen kvinnliga studenter är i våra undersökningar ganska konstant och 
större än andelen manliga dito. Statistik över samtliga studenter visar här en 
ökande andel kvinnliga studenter. I våra enkäter är kvinnliga studenter något 
underrepresenterade. Förklaringen till detta kan vara en viss överrepresentation 
av gruppen ekonomstudenter. Denna grupp har en något mer jämn fördelning 
mellan könen än övriga studentgrupper. Den genomsnittliga åldern bland de 
studenter som intervjuats ligger genomgående kring 24 år. Detta stämmer 
relativt väl med statistik för samtliga studenter vid universitetet. Andelen 
värmlänningar bland våra studenter minskar i våra enkäter något över tiden. 
Detta stämmer med statistik över samtliga studenter. Sammanfattningsvis ger 
våra enkäter trots den enkla urvalsmodellen en relativt god bild av våra 
studenter vid universitetet. Denna slutsats gäller givetvis med en klar 
reservation för att vi till stor del missar distans- och kvällsstudenter i vårt urval. 
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Studenternas bakgrund och hur man söker till högre utbildning 

Sysselsättning innan studierna  

I undersökningen våren 2000 angav de flesta studenterna att de gick vidare till 
högre studier direkt från gymnasiet. Fem år senare kommer allt fler av 
studenterna från arbetslivet, medan andelen som kommer direkt från 
gymnasiet minskar i motsvarande grad. Tendensen är generell och det finns 
inte några större skillnader mellan olika programområden när det gäller 
bakgrund före studierna. 
 
Vad gjorde du innan du började studera här i Karlstad? 

Före studierna  vt2000 vt2005 
Studerade på gymnasiet, komvux 43% 29% 
Studerade på annat universitet/annan högskola 8% 12% 
Arbetade 29% 43% 
Gjorde militärtjänst 7% 5% 
Var arbetslös  6% 7% 
Flera alternativ 7% 4% 
 
 

Information om utbildningen 

Föga förvånande var Kurskatalogen och annat tryckt informationsmaterial 
mycket viktiga i kontaktarbetet. Därefter kommer kompisar som studerar eller 
som studerat vid högskolan/universitetet.  En jämförelse mellan 
informationsvägarna 2000 och 2005 visar tydliga trender. Användningen av 
Internet ökar markant liksom vikten av råd från kompisar som har erfarenheter 
av studier i Karlstad. Kurskatalogen och annat tryckt material minskar i 
betydelse, men är givetvis fortfarande mycket viktiga informationskällor.  
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Hur kom Du i kontakt med universitet/högskolan någon innan du började studera här? 

Information om universitetet vt2000 vt2005 
Kompisar som studerar eller har studerat här 
tidigare 

31% 40% 

Gymnasiestudievägledare 9% 9% 
Informatörer från universitet/högskolan 8% 4% 
Studiebesök på universitetet 15% 11% 
Universitets/högskolans hemsida på Internet 10% 19% 
Kurskatalog och annat informationsmaterial  64% 50% 

 

Förstahandssökande 

Andelen förstahandssökande bland universitetets studenter är genomgående 
hög i alla våra enkäter från 2000 och framåt. Andelen som söker Karlstad i 
första hand ligger i våra enkäter normalt kring 70-75%. Möjligen ökar andelen 
förstahandssökande något över tiden, men någon helt klar trend finns inte. I 
undersökningen våren 2005 var andelen förstahandssökande 76%. 
 
Hur olika programstudenter sökt lärosäte i första hand (vt 2005) 

Studieinriktning Karlstad 
i första 
hand 

Regional 
högskola 
i första 
hand 

Nytt universitet 
(Örebro, Växjö) 
i första hand 

Gammalt 
universitet eller 
teknisk högskola 
i första hand 

Ekonomi 73% 2% 4% 21% 
Samhällsvetenskap 72% 2% 11% 16% 
Humaniora och 
lärarutbildning 

85% 1% 1% 13% 

Naturvetenskap 
och teknik 

73% 2% 0% 25% 

Totalt 76% 2% 4% 18% 

 
Lärarutbildningen i Karlstad har en något starkare ställning än övriga 
utbildningar när det gäller att attrahera förstahandssökande. Skillnaderna är 
dock inte stora. 
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Vad påverkar valet av studieort 

I enkäten våren 2005 ingick dels en fråga med fasta svarsalternativ kring vilka 
faktorer som är viktiga för val av studier och dels en öppen fråga om vad som 
avgjorde det slutliga valet att studera just i Karlstad.  
Hur viktiga var följande faktorer då du valde studieort? Faktorerna är rangordnade 
efter andel som angivit faktorn som ”ganska” eller ”mycket viktig” i enkäter våren och 
hösten 2000 samt våren 2005. 

Valkriterier Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Varken 
eller 

Ganska 
oviktigt 

Mycket 
oviktigt

Program och kursutbud      
vt 2000 50% 36% 10% 1% 2% 
ht 2000 29% 29% 22% 12% 9% 
vt 2005 45% 39% 16% 2% 0% 
Möjlighet att få bostad    
vt 2000 29% 28% 22% 6% 15% 
ht 2000 26% 31% 24% 8% 11% 
vt 2005 40% 31% 19% 3% 8% 
Stadens övriga utbud    
vt 2000 12% 40% 29% 10% 9% 
ht 2000 13% 45% 28% 7% 8% 
vt 2005 15% 44% 30% 5% 7% 
Aktivt studentliv    
vt 2000 14% 31% 29% 12% 14% 
ht 2000 16% 37% 26% 11% 10% 
vt 2005 18% 34% 24% 12% 12% 
Att kompisar rekommenderade studieorten    
vt 2000 10% 25% 34% 13% 18% 
ht 2000 10% 25% 36% 14% 15% 
vt 2005 10% 31% 24% 11% 8% 
Samarbete med näringsliv och förvaltning    
vt 2000 11% 28% 36% 12% 13% 
vt 2005 11% 24% 44% 12% 10% 
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Valkriterier Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Varken 
eller 

Ganska 
oviktigt 

Mycket 
oviktigt

Möjligheter att studera i utlandet    
vt 2000 10% 22% 30% 17% 20% 
vt 2005 11% 20% 35% 18% 17% 

 
Program och kursutbud är den enskilt viktigaste faktorn för valet av studieort. 
Närhet och tillgång till bostäder är näst mest viktiga faktor för valet. Övriga 
faktorer angavs vara klart mindre viktiga faktorer. Studenter lägger dock en 
ökad vikt vid att det skall finnas tillgång till bostäder, men bortsett från denna 
trend verkar det inte finnas några tydliga förändringar över tiden i studenternas 
värderingar av vad som är viktigt vid val av studieort. 
 
Resultaten från Studentbarometern (Davidsson, 2000) visar att valet av 
Karlstads universitet främst beror på närheten till universitet, dels att det är 
pendelavstånd till hemorten dels att många studenter redan bor i Karlstad. En 
del utbildningar finns bara på ett fåtal platser i landet och i vissa fall endast på 
Karlstads universitet vilket då blir ett starkt skäl till att studenterna väljer att gå 
här. Andra orsaker till att studenterna väljer Karlstads universitet är att de har 
hört att universitetet är bra samt att de tycker om Karlstad som stad. Dessa 
resultat stämmer bra överens med resultaten från studentenkäterna. 
 

Varför bestämmer man sig för Karlstad som studieort? 

I undersökningen våren 2005 kan vi rangordna vilka kriterier som slutligen 
avgjorde att studenten valde Karlstad som studieort. Rangordningen blev 
följande: 

1. Närheten 
2. Utbildningskvaliteten och -utbudet  
3. Lätt att komma in på utbildningarna 
4. Trevlig stad 

 
Möjlighet att få bostad angavs av relativt många som en viktig faktor för val av 
studieort. När man frågar om vad det var som slutligen avgjorde hur man valde 
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kommer denna faktor längre ner på listan. Slutsatsen är att bostadsfrågan är en 
viktig men inte på något sätt avgörande faktor. 
 
En jämförelse mellan olika program när det gäller motiven att söka sig hit till 
Karlstad visar ganska stora skillnader.  
 
Vad avgjorde ditt slutgiltiga val att studera vid Karlstads Universitet?  (vt 2005) 

Studie-
inriktning 

Utbildnings-
kvaliteten 
och utbudet

Trevlig 
stad 

När-
heten 

Bra 
student-
liv 

Lätt 
att få 
bostad 

Lätt att 
komma 
in 

Ekonomi 24% 9% 43% 2% 4% 18% 
Samhälls-
vetenskap 

41% 13% 21% 0% 3% 23% 

Humaniora 
och 
lärarutbildning 

17% 11% 54% 0% 2% 17% 

Naturvetenskap 
och teknik 

22% 9% 46% 0% 9% 15% 

Totalt 23% 10% 43% 1% 4% 19% 

 
Studenter inom humaniora och lärarutbildning anger närheten som mycket 
viktig faktor. Samhällsvetarna ligger här under genomsnitt men anger istället 
oftare än genomsnittligt att utbildningens kvalitet är viktig för valet. 
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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 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 
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undersökningsdagen och multiplicerat denna med en faktor 5 för att komma 
fram till en total studieinsats under en normal veckas veckodagar. Denna 
beräkning bygger alltså på att vi antar att undersökningsdagen är en 
genomsnittlig studiedag. Sedan har vi slutligen för varje individ lagt till 
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. Skillnaden mellan uppskattad veckoarbetstid 
baserad på den enkla frågan och beräknad arbetstid baserad på de mer 
detaljerade mätningarna skiljer sig markant åt beroende på hur mycket tid 
studenterna uppger att de studerar. Bland dem som anger att de inte studerar så 
många timmar i veckan är skillnaderna mycket stora, medan bland dem som 
anger att de studerar intensivt är skillnaderna mer marginella. Jämförelser över 
tiden kan dock ändå göras med hjälp av den enkla frågan om hur mycket tid 
man lägger ner på sina studier en normalvecka. För att göra data jämförbara har 
vi här tagit med såväl deltidsstudenter som heltidsstudenter, och orsaken till 
detta är att vi endast i de två tidigaste mätningarna har uppgift om heltids- eller 
deltidsstudier. Markeras bör också att, som ovan visats, mätningarna troligen 
ganska betydligt underskattar studenternas arbetsinsats.  
 
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)? 

 

Timmar per vecka ht 2002 vt 2003 vt 2004 ht 2005 
< 11 h 13% 10% 10% 12% 
11-20 h 32% 25% 20% 20% 

21-30 h 30% 36% 37% 35% 
31-40 h 20% 23% 26% 28% 
41 h > 5% 6% 7% 5% 
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Det finns en klar positiv trend i våra studenters insats i sina studier. Vårt nya 
bibliotek med den goda och mycket aktiva studiemiljö som finns där uppges av 
studenterna ofta som orsaken till att arbetsinsatsen ökat. Med tanke på att 
studenternas tidsinsats blivit en allt viktigare kvalitetsfaktor i takt med att 
antalet lärarledda undervisningstimmar minskat, måste resultaten vara 
utomordentligt tillfredsställande. Det är vikigt att i framtiden följa utvecklingen 
noga när det gäller studenternas studieinsatser. 
 

Förvärvsarbete vid sidan av studierna 

I enkäten hösten 2005 ingick en fråga om man förvärvsarbetar parallellt med 
studierna samt hur många timmar i veckan man i så fall arbetar. Bland våra 
studenter är det 30% som förvärvsarbetar parallellt med sina studier. 
Genomsnittligt arbetar dessa studenter 11,2 timmar i veckan. En arbetstid 
överstigande 15 timmar i veckan har en fjärdedel av de studenter som arbetar.  
 
Om vi summerar tidsinsatsen i studier och i förvärvsarbete blir summan per 
student i genomsnitt 30,7 timmar per vecka. Detta kan jämföras med den 
genomsnittliga veckostudien om 27,5 timmar. Observera att vi i de tidigare 
undersökningarna visat att den egentliga studietiden underskattas med i 
underkant av 10 timmar när man ställer frågan på det enkla sätt vi gjort under 
2005. Total arbetsinsats i förvärvsarbete och i studier för samtliga våra 
studenter ligger alltså i realiteten på omkring 40 timmar i veckan. 

 

Aktiviteter i studentkår och föreningar 

I undersökningen hösten 2005 ingick frågor om studenterna är aktiva inom 
studentkår, programföreningar eller andra föreningar. Av studenterna är 5% 
aktiva inom Studentkåren, 12% anger att det arbetar inom en Programförening 
och 30% är aktiva i andra föreningar utanför studierna.  
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Studentaktivitet i kår och föreningar jämfört med hur länge man studerat (ht 2005) 

Studiestart Aktiv i 
Studentkåren 

Aktiv i 
Programförening 

Aktiv i förening 
utanför 
studierna 

Startat under året 1% 4% 27% 
Läser andra året 9% 19% 29% 
Läser tredje året 4% 20% 30% 
Har läst i fyra år eller 
mer 

12% 13% 37% 

Totalt 5% 12% 30% 

 
Föreningsaktiviteten är något som utvecklas under studietiden. Under första 
studieåret är det mycket få studenter som har tid till att engagera sig i kårarbete 
eller i arbete i programföreningar. Engagemang i föreningar utanför studierna 
har man med sig in i studierna men andelen studenter som är föreningsaktiva 
ökar ändå något under studietiden. 
 
Studentaktivitet i kår och föreningar bland studenter från olika programområden 
(ht2005) 

Studieinriktning Aktiv i 
Studentkåren 

Aktiv i 
Programförening 

Aktiv i förening 
utanför 
studierna 

Ekonomi 4% 12% 26% 
Samhällsvetenskap 7% 13% 29% 
Humaniora och 
lärarutbildning 

6% 10% 35% 

Naturvetenskap och 
teknik 

3% 15% 35% 

Totalt 5% 12% 30% 

 
Skillnaderna i studentengagemang är inte alltför stora mellan olika 
studieinriktningar. Kårarbete är dock något mer vanligt bland studenter inom 
lärarutbildning och inom samhällsvetenskap. 
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Studieprestationer och produktivitet 

Våren 2004 och hösten 2005 ingick frågor om hur många poäng man tagit 
hittills inom sina studier. 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. Totalt har våra studenter tagit i underkant av 20 
poäng per termin i genomsnitt. Detta resultat gäller båda undersökningarna.  
 
Poängproduktion per termin för kvinnliga och manliga studenter (vt 2004 och ht2005). 

Kön Poäng per termin 2004 Poäng per termin 2005 
Kvinna 19,9 20,1 
Man 19,0 18,8 
Totalt 19,6 19,5 

 
Mellan manliga och kvinnliga studenter finns en viss skillnad i hur många 
poäng per termin man lyckas ta. Kvinnliga studenter presterar något bättre än 
sina manliga kollegor. Om vi jämför med tidsinsatsen är dock skillnaden i 
poängproduktion lägre än skillnaden i poängproduktion. Kvinnliga studenter 
lägger i genomsnitt drygt 10% mer tid på sina studier och tar omkring 5% mer 
poäng än sina manliga kollegor.  
 
Poängproduktion per termin för studenter i olika åldersgrupper (vt 2004 och ht2005). 

Åldersklass Poäng per termin 2004 Poäng per termin 2005 
- 21 år 18,6 18,0 
22-23 år 19,7 19,3 
24-25 år 19,9 20,3 
26 år - 20,0 20,3 
Totalt 19,6 19,5 

 
Poängproduktionen tycks öka något med studenternas ålder.  
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Poängproduktion per termin för studenter i olika årskurser (vt 2004 och ht2005). 

Studiestart Poäng per termin 2004 Poäng per termin 2005
Startat under året 17,1 17,9 
Läser andra året 19,2 19,8 
Läser tredje året 19,8 19,6 
Har läst i fyra år eller 
mer 

20,1 20,1 

Totalt 19,6 19,5 

 
När man startar sina studier har man normalt en något lägre prestation i poäng 
per termin för att under studierna öka produktiviteten något.  
 
Poängproduktion per termin bland studenter från olika programområden (vt 2004 och 
ht2005). 

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 

 
Även mellan olika programområden finns det vissa skillnader, om än ganska 
marginella i poängproduktion per termin. Om vi studerar poängproduktion för 
studenter som är aktiva i kåren, i programförening eller annan förening samt de 
som förvärvsarbetar parallellt med studierna och slutligen de som varken är 
föreningsaktiva eller arbetar, finner vi inte några stora skillnader. De studenter 
som är aktiva i kårarbete och i programföreningar presterar omkring 1 poäng 
mer per termin än övriga. I övriga grupper finns praktiskt taget ingen skillnad i 
poängproduktion.  
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Studenternas åsikter  

Vad tycker studenterna om studietempot? 

När vi i undersökningen av ekonomstudenter i Lund, Växjö, Göteborg, 
Karlstad och Sundsvall (Haglund, 1991) konstaterade 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. En totalundersökning 
genomfördes bland ekonomstudenter vid de olika svenska studieorterna. Drygt 
hälften av studenterna ansåg att tempot var ganska lagom under de två första 
åren av utbildningen. Ungefär en tredjedel ansåg att tempot var för lågt. Under 
de två sista åren på utbildningen hade andelen som ansåg att tempot var för 
lågt minskat till knappt var 5:e student. Skillnaderna var här ganska markanta 
mellan olika studieorter. 
 
I undersökningen våren 2004 och hösten 2005 ställdes en motsvarande fråga 
om hur studenterna uppfattar studietempot. Det missnöje som vi noterade 
bland ekonomstudenter i början av 90-talet hittar vi inte bland våra studenter 
idag. 
  
Vad tycker du om studietempot hittills i dina studier här i Karlstad? 

Studietempo Mycket 
för högt 

Något 
för högt 

Lagom Något för 
lågt 

Mycket 
för lågt 

vt 2004 3% 24% 65% 6% 2% 
ht 2005 3% 26% 65% 6% 1% 

 
I båda undersökningarna var resultaten att de flesta studenterna tycker att 
tempot är lagom och ett flertal av resterande anser att tempot är lite väl högt  
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Vad tycker du om studietempot hittills i dina studier här i Karlstad? (vt 2005) 

Studietempo 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% 

Totalt 3% 26% 65% 6% 1% 

 
Naturvetar- och teknikstudenter liksom ekonomstudenter tycker att tempot i 
studierna är högre än övriga studenter. 
 
Uppfattning om studietempot under studenternas studietid (ht 2005)  

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

Studietempo 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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Poängproduktion beroende på vad man anser om studietempot (vt 2004 och ht2005). 

Studietempo Genomsnittligt antal 
poäng per termin 2004 

Genomsnittligt antal 
poäng per termin 2005 

Mycket för högt 15,3 17,3 
Något för högt 18,2 18,2 
Lagom 19,9 19,6 
Något för lågt 20,0 21,6 
Mycket för lågt 25,9 22,1 
Totalt 19,6 19,5 

 
Det finns en samvariation mellan vad studenterna svarar på frågan om hur 
man upplever tempot i studierna och hur många poäng man tar i sina studier. 
Ju högre studenterna upplever att tempot är desto lägre är deras 
poängproduktion per termin. Studenter som tycker att studietempot är för lågt 
läser tydligen ofta extrakurser som komplement för att höja studietempot. 
 

Stress i studierna 

I studien hösten 2005 ingick en fråga om studenterna upplever stress i sina 
studier.  
Stress i studierna bland studenter från olika programområden (ht 2005) 

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 

Ekonomi 5% 65% 27% 3% 
Samhälls-
vetenskap 

11% 50% 33% 4% 

Humaniora 
och 
lärarutbildning 

7% 61% 29% 4% 

Naturvetenskap 
och teknik 

6% 56% 34% 4% 

Totalt 7% 60% 30% 3% 
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En majoritet av studenterna anger att det ibland kan vara stressigt med 
studierna. En mindre grupp tycker att stressen ofta är besvärande. Studenter 
med olika studieinriktning upplever i stort samma grad av stress. 
 
Stress i studierna beroende på hur länge man studerat (ht 2005) 

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 

Startat under 
året  

5% 58% 34% 3% 

Läser andra året 9% 63% 26% 3% 
Läser tredje året 9% 59% 30% 3% 
Har läst i fyra 
år eller mer 

7% 61% 28% 4% 

Totalt 7% 60% 30% 3% 

 
Stress verkar fördela sig ganska jämnt över studenternas studietid.  

 

Balans mellan teori och praktik 

I undersökningarna våren och hösten 2004 samt hösten 2005 ingick en fråga 
om hur studenterna uppfattar balansen mellan de teoretiska och de praktiska 
inslagen i utbildningen. Även denna fråga förkom i den kartläggning av 
ekonomstudenter (Haglund, 1991) som genomfördes i början av 1990-talet. 
Resultaten var under 2004 i stort sett identiska med dem som vi fann drygt tio 
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 
akademin inte helt övertygande när vi försöker besvara denna fråga.  
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Balans mellan teori och praktik inom olika programområden (vt och ht2004 och ht 
2005) 

 
Det finns skillnader mellan olika programområden när det gäller synen på 
praktik och teori. 
 
Balans mellan teori och praktik inom olika programområden (ht 2005) 

 
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 i olika årskurser (ht2005) 

Balans teori/praktik 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 Mer teori Bra balans Mer praktik 
vt och ht 2004 3% 54% 43% 
ht 2005 4% 59% 38% 

Balans teori/praktik Mer teori Bra balans Mer praktik 
Ekonomi 3% 58% 39% 
Samhällsvetenskap 3% 50% 48% 
Humaniora och lärarutbildning 4% 64% 32% 
Naturvetenskap och teknik 7% 65% 28% 
Hälsa och vård 0% 46% 54% 
Totalt 4% 59% 38% 
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Vid studiestarten är studenterna 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. 
 

Studentinflytande 

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 kan påverka 
studiernas uppläggning. Mindre än var tionde studenter är klart nöjda med 
möjligheterna att påverka. 
 
Studentinflytande bland studenter från olika programområden (ht 2005) 

Studentinflytande Ja, 
definitivt 

Ja, 
delvis 

Nej,  
knappast 

Nej, definitivt 
inte 

Ekonomi 3% 56% 38% 3% 
Samhällsvetenskap 10% 59% 28% 3% 
Humaniora och 
lärarutbildning 

10% 56% 33% 1% 

Naturvetenskap 
och teknik 

9% 56% 31% 5% 

Totalt 8% 66% 34% 3% 

 
Skillnader i möjlighet att påverka sina studier är inte stora mellan olika 
studieinriktning.  
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Studentinflytande bland studenter som studerat olika länge (ht 2005) 

Studentinflytande Ja, definitivt Ja, delvis Nej,  
knappast 

Nej, definitivt 
inte 

Startat under året  8% 57% 35% 1% 
Läser andra året 5% 58% 34% 3% 
Läser tredje året 7% 53% 35% 5% 
Har läst i fyra år 
eller mer 

9% 56% 30% 4% 

Totalt 7% 56% 34% 3% 

 
Under studietiden är möjligheterna i stort likartade när det gäller möjligheterna 
att påverka sina studier. Finns det något samband mellan hur studenter 
upplever inflytande över studierna och andra nöjdhetsvariabler?  
 
Studentinflytande och attityd till att studera i Karlstad (ht 2005) 

 
Positiva samvariationer finns mellan positiv uppfattning om studentinflytandet 
och att man är nöjd med sin utbildning. 
 

Stolt att studera i Karlstad Studentinflytande 
 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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Studentinflytande och attityd till att studera i Karlstad (ht 2005) 

 
 
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 den tendens till samvariation som vi 
ser. 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 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 
förhoppningsvis aktiveras genom det sätt som vi i framtiden utformar studierna 
på. 
 
Om vi jämför uppfattning om studentinflytande mellan de studenter som är 
aktiva i kår, programföreningar eller föreningsliv i allmänhet hittar vi en positiv 
samvariation enbart för engagemang i kåren. Bland dem som är aktiva i kåren 
anser 16% att studenter definitivt kan påverka sina studier medan för dem som 
inte är aktiva i kåren är andelen 7%. I övrigt finns det inga klara skillnader i hur 
man ser på studentinflytande mellan grupperna. 
 

Rekommendera andra att studera i Karlstad Studentinflytande 
 Instämmer 

helt 
Instäm-
mer  

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Ja, definitivt 76% 19% 5% 0% 0% 
Ja, delvis 63% 28% 8% 1% 0% 
Nej, knappast 48% 37% 12% 3% 1% 
Nej, definitivt inte 29% 33% 19% 14% 5% 
Totalt 58% 30% 9% 2% 1% 
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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 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. 
 
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% 

 
Under de första åren efter millenniumskiftet verkar studenterna ha blivit klart 
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.  
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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% 

 
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 sedan ut under de senaste mätningarna.  
 
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% 
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Tendensen när det gäller studenters åsikt om Staden Karlstad är också att 
andelen nöjda studenter ökar och stabiliseras under studieperioden.  
 
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. Studentlivet  
3. Utbildningskvaliteten. 
 
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% 

 
Efter en snabb positiv utveckling under de första två åren har tendensen sedan 
varit stagnerande. 
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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% 

 
 
Andelen som rekommenderar andra att söka sig till Karlstad för sina 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.  
 
I enkäterna våren och hösten 2005 tillfogades en fråga om hur studenter 
upplever vår administration på universitetet. 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).  
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Universitetet har en väl fungerande administration 

Fungerande 
administration

Instämme
r 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% 

 
Även i vår egen enkät anser en majoritet av studenterna att vi har en väl 
fungerande administration på universitetet.  
 
Åsikt om administrationen under studietiden (ht 2005) 

 
Mest nöjda med administrationen är studenter som nyligen börjat vid 
universitetet och det finns en tendens att nöjdheten minskar ju längre man 
studerar. 

Universitets har en väl fungerande administration Studiestart 

Instäm-
mer helt

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar avstånd 
från delvis 

Tar avstånd 
från helt 

Startat under året 32% 44% 22% 2% 1% 
Startat för ett år 
sedan 

17% 54% 22% 5% 2% 

Startat för två år 
sedan 

11% 52% 26% 9% 2% 

Startat tre år 
tidigare eller ännu 
längre tillbaka 

14% 44% 26% 12% 4% 

Totalt 22% 47% 23% 5% 2% 
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Sammanfattande slutsatser  

 

Studenternas bakgrund och hur man söker till högre utbildning 

 De nya studenterna vid universitetet kommer i allt mindre utsträckning 
direkt från gymnasiet! Alltfler har arbetat efter gymnasiet innan de börjar 
sina högskolestudier. En minskande andel av våra studenter kommer från 
Värmland.  

 Traditionella informationskanaler som kataloger och tryckta medier 
minskar i betydelse, men är fortfarande mycket viktiga. Internet som 
informationskanal ökar i betydelse. 

 Andelen förstahandssökande ligger i stort oförändrad kring ¾ av 
studenterna. Studenter som valt humaniora och lärarutbildningar är i 
något högre grad förstahandssökande. 

 Motiv för val av studieort är i första hand närhet samt program och 
kursutbud. Möjlighet att få bostad är inte en avgörande faktor men 
anges som en alltmer viktiga bidragande faktor vid beslut att söka viss 
studieort. 

 

Studenternas insatser och studieprestationer 

 Studenternas arbetsinsats i sina studier ligger i genomsnitt på mellan 35 
och 40 timmar i veckan. En positiv trend i mätningarna från finns 2002 
fram till 2005. Studenterna lägger alltmer tid på sina studier.  

 
 Var tredje student förvärvsarbetar parallellt med sina studier. I 

genomsnitt arbetar dessa studenter omkring kvartstid. Om vi räknar 
samman studietid och arbetstid för samtliga studenter blir veckoinsatsen 
omkring 40 timmar.  

 
 Studenternas aktivitet i föreningar visar att en på tjugo är aktiv i kåren, en 

på tio arbetar i en programförening och var tredje student är 



 
 
 
 
 

33

föreningsaktiv utanför sina studier. Under sitt första studieår är få 
studenter engagerade i kårarbete. Engagemanget i kåren växer under 
studietiden.  

 
 Genomsnittligt klarar våra studenter i underkant av 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 med 
studentens ålder, under studentens studietid och kvinnliga studenter tar 
något fler poäng än sina manliga kamrater. Studenter som är aktiva 
inom föreningar presterar i sina studier praktiskt taget lika många poäng 
som övriga studenter. De kåraktiva studenterna tar t o m något enstaka 
poäng mer än övriga i sina studier. 

 

Studenternas åsikter  

 En majoritet av studenterna tycker att studietempot är lagom, ett fåtal 
anser att studietempot är för lågt och i underkant av var tredje student 
tycker att vi har ett högt studietempo. Bland förstaårsstudenterna anser 
många att tempot är högt.  

 
 En majoritet av studenterna anger att det ibland kan vara stressigt med 

studierna. En mindre grupp tycker att stressen ofta är besvärande. 
Studenter med olika studieinriktning upplever i stort samma grad av 
stress. 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 fåtal studenter vill ha en mer teoretisk 
utbildning medan resterande vill se fler inslag från praktikens värld i sin 
utbildning. Mest nöjda med balansen är studenter inom humaniora, 
lärarutbildning och inom naturvetenskap och teknik. Andelen studenter 
som efterlyser praktikinslag växer klart mot slutet av studietiden.  
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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 än övriga. 

 
 I mätningarna de första åren efter högskolan i Karlstad 1999 blivit 

universitet finns en tendens att studenterna blir alltmer nöjda med 
kvaliteten i sin utbildning. Från omkring 2003 har denna utveckling dock 
planat ut på en relativt hög nivå. Något av motsvarande trend finns när 
det gäller studenternas upplevelse av studentlivet och av staden Karlstad.  

 
 Om vi jämför graden av tillfredsställelse kan vi rangordna studenternas 

upplevelser enligt följande: 
1. Staden Karlstad 
2. Studentlivet 
3. Utbildningskvaliteten 

 
 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 kring mellan 80 och 90 procent 
under hela undersökningsperioden från 2000 och fram till 2005. 
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Bilaga 1: Enkätformulär våren 2005 

1. När började du läsa här i Karlstad?  

 1   2005 
 2   2004 
 3   2003 
 4   2002 eller tidigare 

 
2. Vad gjorde du direkt innan du började studera här i Karlstad? 

 1   Studerade på gymnasiet, komvux 

 2   Studerade på annat universitet/annan högskola 

 3   Arbetade 

 4   Gjorde militärtjänst 

 5   Var arbetslös  
 
3. Hur kom Du i kontakt med universitet innan du började studera här? Vilka 
var dina informationskällor?   

  

 

 1    Kompisar som studerar eller har studerat här tidigare 

 1    Gymnasiestudievägledare  

 1    Informatörer (studentambassadörer) från Karlstads universitet 

 1    Studiebesök på universitetet 

 1    Karlstads universitets hemsida på Internet 

 1    Kurskatalog och annat informationsmaterial från universitetet 
 
4. Sökte du till Karlstad som studieort i första hand?  

 1   Ja 

 2   Nej, sökte i första hand till: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

37

5. Hur viktiga var följande faktorer då du valde studieort? 
                                         Mycket      Ganska      Varken     Ganska    Mycket 
     viktigt        viktigt         eller         oviktigt  oviktigt   

Aktivt studentliv                               
Att kompisar  

rekommenderade studieorten                              

Närhet till familj                              

Möjlighet att få bostad                             
  

Stadens övriga utbud                               

Program och kursutbud                               

Möjligheter att studera i utlandet                            
Samarbete med näringsliv och  

förvaltning                               
 
6. Vad avgjorde ditt slutliga val att studera på Karlstads universitet? 
…………………………………………………………………………………… 

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

Utbildningskvaliteten                                                             

Studentlivet                                                              

Staden Karlstad                                                             

Universitetsstudierna som helhet                                                       
 
8. Ta ställning till följande påståenden kring Karlstads universitet?                                          
     Instämmer  Instämmer Varken  Tar avstånd Tar avstånd  
     helt             delvis         eller      från delvis   från helt 

Jag är stolt över att studera i Karlstad                                                      

Jag skulle hellre studera vid ett annat                                                      

    universitet 

Det finns en utpräglad öppenhet                                                           
mellan studenter och lärare här i Karlstad 
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Universitetet har en väl fungerande                                                      
    administration 

Atmosfären vid universitetet är                                                       
    inspirerande och kreativ    

Jag känner att jag utvecklas som                                                       
    människa vid Karlstads universitet 

Jag rekommenderar andra att söka                                                       
    till Karlstad       

Studierna har hittills varit väl värda                                                      
    insatsen       
 
9. Vad är det bästa med att studera på Karlstads universitet? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

 
10. Vilken inriktning har dina studier?  
 

 1  Ekonomi 

 2  Samhällsvetenskap  

 3         Humaniora/lärarutbildning  

 4      Naturvetenskap och teknik 

 5  Hälsa och vård  

 6  Kombinationsutbildning 
 
11. Kön?  

 1  Man                   
 2  Kvinna   

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

 1  I Värmland 

 2  I övriga Sverige eller utomlands 
 
13. Ålder?  ……….år 



 
 
 
 
 

39

Bilaga 2: Enkätformulär hösten 2005 

1. När började du läsa här i Karlstad?  

 1   2005 

 2   2004 

 3   2003 

 4   2002 eller tidigare 
 
2. Läser du på program eller på fria kurser? 

 1   Läser på program 

 2   Läser enbart på fristående kurser 
 
3. Hur många terminer har du studerat vid högskola/universitet totalt? RÄKNA 
IN HÖSTTERMINEN 2005 I DITT SVAR! 
……….. Terminer 
 
4. 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                                                          

Studentlivet                                                           

Staden Karlstad                                                         
 
5. Vad tycker du om studietempot hittills i dina studier här i Karlstad? 

 1  Studietempot är mycket för högt 

 2  Studietempot är något för högt 

 3  Studietempot är lagom 

 4  Studietempot är något för lågt 

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

 1  Ja, definitivt 
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 2  Ja, delvis 

 3         Nej, knappast  

 4      Nej, definitivt inte 
 
7. 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 
 
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. Är du engagerad i studentkårsarbete? 

 1  Ja 

 2   Nej 
 
10. Är du engagerad i arbetet inom en programförening? 

 1  Ja 

 2  Nej  
 
11. Är du engagerad i annat föreningsarbete utanför dina studier? 

 1  Ja 

 2  Nej 
 
12. Arbetar du parallellt med dina studier? 
 

 1  Ja, i genomsnitt………timmar per vecka 

 2  Nej 
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13. Under en normal undervisningsvecka under terminen (7-dagar), hur många 
timmar lägger Du på dina studier (räkna med all tid du lägger på aktiviteter 
relaterade till Dina kurser)?  
 
……… tim 
  
14. Ta ställning till följande påståenden kring Karlstads universitet?                                        
    Instämmer  Instämmer Varken   Tar avstånd Tar avstånd  
   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  

                                                                    
 
15. Vilken inriktning har dina studier?  

 1  Ekonomi 

 2  Samhällsvetenskap  

 3         Humaniora/lärarutbildning  

 4      Naturvetenskap och teknik 

 5  Hälsa och vård  

 6  Kombinationsutbildning 
 
16. Hur många poäng har du totalt klarat av vid dina studier på 
högskola/universitet hittills? 
……….. poäng 
 
17. Kön?  

 1  Man                   
 2  Kvinna   

 
18. Ålder?  ……….år 
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