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Förord 
 

Det är många studenter och anställda vid Karlstads universitet som hjälpt till med 

studierna som presenteras nedan. Tack för all hjälp! 

 

Maude Andersson 

Elisabeth Berg 

Monica Björkström 

Johan Borg 

Wanwisa Chaichannarong  

Annika Eriksson  

Charlotte Eriksson 

Patrik Fager  

Lena Fries 

Inga-Lill Fjällsby 

Maria Hong  

Manitza Håfström  

Sofia Hägglund  

Bengt Hällgren 

Monica Jakobsson 

Lena E. Johansson 

Britt-Marie Karlsson 

Gunilla Klinteskog 

Yllka Krasniqi  

Mirta Landau 

Patrik Larsson 

Sopheavy Lev  

Erik Lindholm 

Pattararat Limkhunpong  

Reidar Lyng 

Laura Mikelsone  

Lars Olsson 

Maria Jansdotter Samuelsson  

Monica Schagerholm 

Martin Sundqvist  

Lotta Svenneling 

Britt-Inger Thäng 

Annicka Tigér 

Anna Pedersén 

Katrin Rundström 

Line Skjervik 

Hanna Stigers  

Damjan Tosic  

Anna Åberg 

Eelco Zijl  

 

Bland dessa många medhjälpare och vänner vill jag speciellt lyfta fram Christine 

Keeleste och Maria Hong, som ett antal gånger hjälpt till med kodning och 

rapportarbete, ofta som räddande ängel med kort varsel.  

 

Vi måste också tacka Uppsala universitet för att de gett oss en förebild när det gäller 

att på ett systematiskt sätt genomföra alumnundersökningar. Några av de mest centrala 

frågorna som vi ställer i våra enkäter bygger på de enkäter som genomförts på Uppsala 

universitet.  

 

Sist men icke minst måste vi tacka de 29 607 studenter, alumner och gymnasister som 

valt att besvara våra enkäter. Jag hoppas verkligen det har varit värt insatsen. Tack för 

all hjälp! 

 

Lars Haglund 
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Bakgrund 
 

Jag är född i mitten på 1900-talet. Efter gymnasiet studerade jag på Handelshögskolan 

i Göteborg. Jag valde där att fördjupa mig i ämnet distributionsekonomi, en variant av 

ämnet marknadsföring. Jag fortsatte mina studier och disputerade på en avhandling om 

konsumentbeteende. Efter det har jag mest arbetat med forskning och utbildning. 

Längre perioder har jag arbetat vid universitet och handelshögskolor i Sverige, Norge, 

USA och England. Förutom lärar- och forskartjänster har jag också haft administrativa 

funktioner av olika slag som t ex prefekt och prorektor. Jag har också varit aktiv på 

den fackliga sidan både i Norge och Sverige. Jag har alltså en ganska omfattande och 

varierad erfarenhet från högre utbildning som gett mig olika perspektiv på 

verksamheten vid högskolor och universitet. 

 

När jag sökt exempel att diskutera på föreläsningen eller seminarier har jag ofta använt 

just det som vi känner ganska bra som lärare och som student, dvs. vår egen 

verksamhet på högskolan och på universitetet. Under mitt arbete har jag ofta funderat 

på hur man kan använda principer och modeller från marknadsföring i den högre 

utbildningen.  

 

Syfte 
 

Jag har under manga år arbetat med olika studier där jag frågat potentiella, nuvarande 

och före detta studenter om vad de tycker om den utbildning de fått på högskolan och 

på universitetet. Allt detta har jag gjort med målet att kunna utveckla och förbättra den 

undervisning vi ger. Jag har hela tiden varit övertygad om att det är viktigt att lyssna 

på kunderna, dvs. i det här fallet våra framtida, nuvarande och före detta studenter. Jag 

är övertygad om att vi måste se dessa som kunder och viktiga medproducenter. Det är 

dessa studier jag försöker sammanfatta i rapporten som följer.  

 

Det jag tar upp handlar om begrepp som marknadsföring, kunder och tjänster. Låt mig 

börja med att göra några nedslag i teorier och begrepp inom ämnena marknadsföring 

och Service Management.  

Mina forskningsområden 
 

Marknadsföringen som praxisområde, forskningsfält och som undervisningsämne 

utvecklades under andra halvan av 1900-talet. Det som kallades ”The New Marketing 

Concept” var det jag studerade under 60-talet. Vår första grundbok var första upplagan 

av Philip Kotler’s ”Marketing Management” lärobok från 1967 (Kotler, 1967). Den 

har sedan dominerat marknaden i ett otal varianter och upplagor. I boken introducerar 

Philip Kotler marknadsföringens filosofi och grundsyn. American Marketing 

Association definierar begreppet: 

 

“Marketing (Management) is the process of planning and executing the conception, 
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pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges 

that satisfy individual and organizational goals.”  

 

Ett integrerat sätt att jobba med den s.k. marketing mixen lägger grunden för ett nytt 

sätt att tillfredsställa kundernas behov och efterfråga. Den som jobbar på detta sätt 

kommer att lyckas och företag och andra organisationer som arbetar enligt dessa 

principer kommer att bli lönsamma långsiktigt.  

 

Ungefär samtidigt som Kotler tog fram sin första lärobok kom en annan bok ut i 

Sverige. Det var “Dialog i det fria” från 1968, (Fagerberg, 1968). I ett antal essäer 

analyserar författaren Sven Fagerberg vårt samhälle från olika perspektiv. Boken lästes 

av många och den fick strålande recensioner. Bengt Holmström skrev i Kvällsposten: 

”… sannolikt en av de viktigaste i den svenska 1900-talslitteraturern…”. Allan 

Fagerström sammanfattade i Aftonbladet: ”Jag är tvärsäker att detta är den viktigaste 

boken i höst”. 

Ett av kapitlen heter ”Marknadsföring”. Fagerberg som i grunden var civilingenjör 

hade på 50-talet arbetat på Electrolux med produktutveckling. Där hade han från 

insidan varit med om utvecklingen från produktionsorientering till 

marknadsorientering.  

 

Fagerberg skriver:  

”Marknadsföring är ett begrepp av samma slag som exempelvis demokrati; det kan 

rymma skilda föreställningar och tjäna olika syften, men det finns en grundbetydelse 

som har med organiskt växande strukturer att göra. Sådana begrepp är intressanta; de 

innehåller en utmaning att ta ställning till när man arbetar med sin livsplan… 

 

Den demokratiska processen är svår, och det är lätt att förstå de industriledare som i 

likhet med modeskaparna själva vill bestämma vad kunden ska tycka. Denna 

inställning kan rymma cynism och förakt för kunden, men också raka motsatsen. Även 

om initiativet till mycket stor del ligger – och måste ligga – hos företaget kan 

produkten anpassas efter kundens situation och med kunden bäst som företagets 

dominerande policy genom alla led från marknadsundersökning till service. Ingenting 

hindrar att en på detta sätt bedriven verksamhet ger ett gott ekonomiskt resultat. En 

ideologi med avancerade verktyg finns färdig för industriledare som vill använda 

den.” 

 

Tankarna och skrifterna av personer som Philip Kotler och Sven Fagerberg var viktiga 

för oss som studerade marknadsföring vid den tiden. Det fanns mycket av pionjäranda 

och övertygelse bland studenter liksom många gånger bland våra lärare. Ytterligare ett 

sätt att tänka kring marknader och kunder lanserades lite senare tiden och det var 

ämnet som fick gå under en engelsk titel, dvs. Service Management. På 

Handelshögskolan i Göteborg där jag under 70-talet var doktorand kom två forskare på 

besök och höll seminarier. En var en konsult som hade börjat forska och en hade 

nyligen lagt fram sin avhandling. Personerna var Evert Gummesson och Christian 

Grönroos. Båda möttes med viss skepticism när de förklarade att det inte räckte med 

marketing mix teorier för att kunna förstå hur tjänster produceras och konsumeras. 
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Modell över 

tjänstekvalitet 

(Grönroos, 1985) 

 

 I tjänsteekonomin är 

kunden inte en passiv 

konsument utan 

kunder tar direkt del 

av själva 

produktionsprocessen. 

Tjänsteproduktion och 

konsumtion pågår 

samtidigt och många 

aspekter på 

processerna är inte lätt 

mätbara eller fysiskt 

påtagliga. Alltså går 

det inte att jämställa 

marknadsföring av 

produkter med marknadsföring av tjänster. Christian Grönroos förklarade sin modell 

för att förstå tjänsteproduktion där förväntning och upplevelser är centrala. Sedan 

måste man skilja mellan teknisk och funktionell kvalitet, dvs. vad och hur som 

produceras. 

 

I mitten av 80-talet flyttade jag till Karlstad och högskolan där. Jag administrerade 

bl.a. ekonomlinjen där och var också med och startade forskningsgruppen Centrum för 

Tjänsteforskning. Min bakgrund inom marknadsföring och min undervisning passade 

väl med forskningen inom tjänstesektorn. Jag kom då speciellt att intressera mig för 

just själva tjänsten utbildning. Jag har egentligen hela tiden sett studenterna som 

kunder och medproducenter i utbildningsprocesserna. Detta accentuerades av mina 

erfarenheter först av att undervisa en termin på George Washington University i 

Washington D.C. och sedan flera år på Bedriftsökonomisk Institutt, en privat 

handelshögskola i Oslo. Inte minst i USA betalade studenterna ganska stora avgifter 

för sin utbildning. Van som jag var vid det svenska utbildningssystemet hade jag 

egentligen inte mycket sympati för ett system där studenterna betalar, men jag 

upptäckte att det trots allt finns vissa fördelar med studieavgifter och en av dessa är att 

studenterna ställer tydliga krav på undervisningen. De känner sig mer som kunder än 

in ett fritt system som i Sverige. Känslan i Sverige tyckte jag ofta var ”du får gärna 

vara här på undervisningen men vill du inte så är det ditt problem”. I Sverige fick ju 

högskolorna och universiteten ersättning efter hur många som startade sin utbildning. 

Om studenterna tyckte att utbildningen var bra och om de klarade kurserna spelade 

mindre roll.   
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Lärare/forskare tänkte så här:  

”Det här stället vore ett utmärkt trevligt ställa att jobba på om det inte var för alla 

studenterna!” 

 

Studenter tyckte så här: 

”Vi studenter är tydligen till för lärarna, och inte tvärtom!” 

 

Nu skall det inte vara så och våra styrsystem inom högre utbildning har också ändrats. 

Frågan är dock hur långt vi har kommit. Vi har väl förhoppningsvis börjat en resa mot 

en mer marknads-, kund-, student- och tjänsteorienterad högskola. 

 

Några kundstudier inom högre utbildning 
 

Jag kommer här att sammanfatta bakgrunden till och resultat från ett antal studier jag 

varit med och genomföra. Det hela handlar om hur gymnasister, högskolestudenter och 

alumner från utbildningarna ser på högre utbildning. Vilka önskemål har man, vilka 

planer har man, hur ser man på den utbildningen man får och hur kan man använda sin 

utbildning efter examen? Detta är några av de frågeställningar som har tagits upp i 

studierna. I bilagor finns mer detaljerade beskrivningar av studiernas bakgrund, 

uppläggning och genomförande. Det är 10 grupper av studier som finns redovisade. De 

är genomförda från 1990 till 2014. Enkäter med svar från 21 062 studenter på 

Karlstads högskolas och universitets campus i Karlstad och i Arvika, Musikhögskolan 

Ingesund har genomförts. I nätenkäter har 3 454 distansstudenter på universitetet 

svarat. Dessutom har 2 884 gymnasister svarat på våra enkäter och slutligen har 2 207 

alumner svarat på våra brevenkäter. Totalt är det alltså i underkant av 30 000 individer 

som deltagit i våra enkäter. När vi testat de olika enkätformulären har vi att det i 

genomsnitt noterat tar cirka 5 minuter att fylla i en enkät. Det är alltså en insats om 

cirka 2 500 timmar som motsvarar ungefär 300 arbetsdagar som våra respondenter 

bjudit på. 

 

I det följande tar jag upp några av de teman och frågeställningar som analyserats i 

studierna. Det är i första hand förhållanden som vi upplevt som mycket viktiga men 

också ting som överraskat i undersökningarna som tas upp i avsnitten som följer 

nedan. Jag gör alltså några nedslag i rapporterna och funderar lite till och kommenterar 

dito. I de tidigare rapporterna har vi försökt att hålla analyserna nära data och ganska 

”objektiva”. Nu tar jag mig friheten att vara lite mer subjektiv. Kanske är det helt 

enkelt så att jag nu skriver det jag tänkte tidigare.  

 

Slutligen en kommentar om de resultat som sammanfattas i det följande. Ibland bygger 

resultaten på mycket stora undersökningspopulationer och ibland på mycket 

begränsade grupper av individer. Detta senare är ofta fallet i alumnstudierna där det ju 

ibland inte finns så många som examinerats från ett program. Speciellt gäller det för 

relativt nystartade program. I de fallen är ju återkopplingen egentligen än viktigare att 
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få fram. Man kan argumentera för att i populationer av begränsad storlek redovisa 

frekvenser istället för procenttal. Detta har vi dock för det mesta inte gjort. Det är 

alltså normalt procenttal som redovisas. I grundrapportern redovisas alla detaljer om 

hur stora populationerna är som är grund för beräkningar. I vissa undersökningar 

redovisas procenttal med en decimal och i andra i procenttal i heltal. Någon klar 

systematik finns inte här. Det har varit lite komplicerat att få avrundningar att fungera i 

statistikprogrammen. Man kanske i detta sammanhang också kan nämna att det i 

allmänhet rör sig om totalundersökningar bland hela grupper av studenter, gymnasister 

eller alumner. Några konfidensintervall och test av signifikans är alltså inte aktuella. 

Däremot finns givetvis mätfel och bortfallsfel i undersökningarna. 
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Resultat och funderingar 

Att studera vidare eller inte det är frågan? 
 

I två enkäter till gymnasister som genomfördes på Högskoleinformationsdagarna 2007 

och 2008 (se bilaga 6 och Haglund, 2007 och 2008) ingick frågor om gymnasisternas 

intresse för högre utbildning. Vad man vill läsa? När man vill läsa? Varför man vill 

läsa vidare? Är det något man oroar sig för inför vidare studier? Var man vill läsa? Är 

det någon utbildning man saknar i Karlstad? Efter förebild från Studentkårens 

Arbetsmiljöenkät (se bilaga 7) som då nyligen genomförts tog vi med ett par frågor om 

gymnasisternas familjebakgrund. Hade de invandrarbakgrund? Kom de från ett hem 

där någon av föräldrarna hade akademiska studier som bakgrund? Det var totalt 

omkring 2 800 gymnasister som svarade på våra två enkäter. Alla som kom till 

informationsdagarna fick enkäten i sin hand och praktiskt taget alla svarade. 

 

Vad svarade gymnasisterna på frågorna om intresse för högre studier då? Som framgår 

av tabellen nedan så var det många som tänkte sig att studera vidare, men de flesta inte 

nu direkt. I interna diskussioner kallade vi dem ”Jag skall bara studenter”. Detta 

möjligen efter en barnbok med Alfons Åberg som också bara skulle något annat först. 

 

Gymnasistenkäterna 2007 och 2008 

 

HAR DU TÄNKT STUDERA VIDARE 
NU DIREKT EFTER GYMNASIET? 

PROCENT 2007 PROCENT 2008 

Studera direkt 28  27 

Inte nu men inom 3 år 56 54 

Antagligen senare 9 11 

Aldrig 8 8 

 

Det var inga tydliga skillnader i andelen som vill gå vidare direkt till högre studier 

mellan män och kvinnor. Något fler kvinnor tänkte gå vidare och studera något eller 

några år senare. Bland dem som inte alls tänkte sig att gå vidare till studier är 

majoriteten män. Det var få som inte tänkte sig någon form av vidare utbildning efter 

gymnasiet! Kanske hade en del av dessa helt ointresserade passat på att skolka från 

dagen.  

 

Gymnasistenkäten 2008 
 

2008 
 

STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET (PROCENT) 

 Kön Ja, direkt 
efter  
gymnasiet 

Nej, men  
inom tre 
år 

Nej, inte nu 
men antagligen 
senare 

Nej, inte 
alls 

 Man 28 50 9 14 

  Kvinna 27 58 12 4 
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Bilden av skillnader i planer att studera vidare mellan elever med från akademikerhem 

och elever från hem utan denna bakgrund påminde om den vi noterade ovan mellan 

könen. Skillnaderna var inte alltför stora. Bland dem som inte alls hade några planer 

att studera vidare var elever från hem utan akademiska traditioner i majoritet, men 

samtidigt var det ingen skillnad mellan grupperna när det gäller att gå vidare direkt 

efter gymnasiet. 

 

Gymnasistenkäten 2008 

 

2008 
 

STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET (PROCENT) 

Har någon förälder 
universitets-, 
högskoleutbildning 

Ja, direkt 
efter 
gymnasiet 

Nej, men  
inom tre 
år 

Nej, inte nu 
men 
antagligen 
senare 

Nej, inte 
alls 

 Ja 27 59 10 5 

  Nej 28 49 12 11 

 

 

När vi gick vidare och analyserade såg vi något intressant och kanske lite förvånande. 

När vi jämförde elever med utländsk bakgrund, dvs. där båda föräldrarna är födda i 

annat land än Sverige, med elever med svensk bakgrund visade det sig att gymnasister 

med utländsk bakgrund var klart mer inriktade mot att gå vidare direkt till högre 

studier efter gymnasiet. 

 

 

Gymnasistenkäten 2008 

 

2008 STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET 
(PROCENT) 

Båda föräldrar är 
födda i ett annat land 
än Sverige  

Ja, direkt 
efter  
gymnasiet 

Nej, men  
inom tre 
år 

Nej, inte nu 
men 
antagligen 
senare 

Nej, inte 
alls 

 Ja 57 30 9 6 

  Nej 24 57 11 8 

 

 

Tendensen att gymnasister med utländsk bakgrund oftare ville gå vidare till högre 

studier direkt, gällde oavsett om föräldrarna själva hade någon akademisk bakgrund. 

Om vi kombinerade de tre bakgrundsvariablerna kön, akademisk bakgrund i familjen 

och utländsk/svensk bakgrund fick vi 8 grupper. Grupperna där gymnasisterna har 

utländsk bakgrund blev omkring 30 vardera och övriga låg kring några hundra 

individer.  
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Gymnasistenkäten 2007 

 

 

Gymnasistenkäten 2008 

 
 

Tendensen var tydlig. Genomgående var gymnasisterna med utländsk bakgrund mest 

intresserade av att gå vidare till högre studier direkt efter studenten. En hög andel som 

inte tänkte gå vidare till högre studier fanns bland manliga gymnasister med svensk 

BÅDA 
FÖRÄLDRAR 
ÄR FÖDDA I 
ETT ANNAT 
LAND ÄN 
SVERIGE 

HAR NÅGON 
FÖRÄLDER MED 
UNIVERSITETS-, 
HÖGSKOLE-
UTBILDNING 

KÖN  STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET?  

PROCENT 2007 

    Ja, direkt 
efter 

gymnasiet 

Nej, men 
inom tre 

år 

Nej, inte 
nu men 

antagligen 
senare 

Nej, inte 
alls 

Ja  Nej  Kvinna 50 35 9 6 

Ja Ja  Kvinna 45 50 5 -  

Ja Nej  Man 33 30 12 24 

Ja Ja  Man 31 58 8 4 

Nej Ja  Man 30 56 7 7 

Nej Nej    Kvinna 28 57 10 6 

Nej  Nej  Man 26 47 9 18 

Nej  Ja  Kvinna 25 63 9 3 

BÅDA 
FÖRÄLDRAR ÄR 
FÖDDA I ETT 
ANNAT LAND ÄN 
SVERIGE 

HAR NÅGON 
FÖRÄLDER MED 
UNIVERSITETS-, 
HÖGSKOLE-
UTBILDNING 

 KÖN STUDERA DIREKT EFTER GYMNASIET? 

PROCENT 2008 

    Ja, direkt 
efter 

gymnasiet 

Nej, men 
inom tre år 

Nej, inte 
nu men 

antagligen 
senare 

Nej, inte 
alls 

Ja  Nej  Man 64 18 11 7 

Ja  Ja  Kvinna 63 34 3 -  

Ja Ja  Man 51 31 6 11 

Ja  Nej  Kvinna 46 36 15 3 

Nej  Nej    Kvinna 25 55 14 6 

Nej  Nej  Man 25 46 8 22 

Nej Ja   Kvinna 24 64 10 2 

Nej Ja  Man 23 59 10 8 
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bakgrund och utan akademisk utbildning i familjen. Vi ställde också en följdfråga om 

hur säker gymnasisten var på vad han eller hon ville studera. Även här hade vi i 

analyserna delat in i grupper beroende på kön, akademisk bakgrund i familjen och 

utländsk/svensk bakgrund.  

 

Gymnasistenkäten 2007 
  

BÅDA 
FÖRÄLDRAR 
ÄR FÖDDA I 
ETT ANNAT 
LAND ÄN 
SVERIGE 

HAR NÅGON 
FÖRÄLDER MED 
UNIVERSITETS-, 
HÖGSKOLE-
UTBILDNING 

 KÖN HUR SÄKER ÄR DU PÅ VAD DU VILL STUDERA? 

(PROCENT 2007) 

    Jag vet precis Jag har 
några 

alternativ 

Jag är 
inte riktigt 

säker 

Ja  Ja  Kvinna 44 39 17 

Ja  Nej   Kvinna 41 44 15 

Ja  Nej  Man 28 52 20 

Nej Nej    Kvinna 24 47 29 

Ja Ja  Man 22 57 22 

Nej Ja  Man 21 49 30 

Nej  Ja   Kvinna 20 46 34 

Nej  Nej  Man 19 48 33 
 

 

Gymnasistenkäten 2008 
 

BÅDA 
FÖRÄLDRAR 
ÄR FÖDDA I 
ETT ANNAT 
LAND ÄN 
SVERIGE 

HAR NÅGON 
FÖRÄLDER MED 
UNIVERSITETS-, 
HÖGSKOLE-
UTBILDNING 

 KÖN HUR SÄKER ÄR DU PÅ VAD DU VILL STUDERA? 

(PROCENT 2008) 

    Jag vet 
precis 

Jag har 
några 

alternativ 

Jag är inte 
riktigt säker 

Ja  Nej   Kvinna 42 24 33 

Ja Ja  Kvinna 30 49 22 

Ja  Nej  Man 26 52 22 

Ja Ja  Man 26 39 36 

Nej  Nej    Kvinna 21 37 42 

Nej  Nej  Man 18 44 38 

Nej  Ja   Kvinna 16 42 42 

Nej Ja  Man 14 48 38 
 



13 

 

 

Den är en intressant tendens vi ser i undersökningen. De 100 % ”svenska” studenterna 

från akademikerhem var till stor utsträckning våra ”Jag skall bara studenter”. De skall 

studera men först skulle de göra något annat. De målmedvetna och fokuserade 

blivande studenterna som ville gå vidare direkt är våra gymnasister med 

invandrarbakgrund. Troligen såg dessa en högre utbildning som en god merit i sin 

karriär. Jag tycker själv att jag har mött många av dessa mycket ambitiösa studenter, 

både män och kvinnor, som verkligen lägger ner sig i sina studier. I föreningslivet i 

Studentkåren, bland utbildningsföreningar och i andra föreningar som exempelvis 

studenternas idrottsförening har jag också mött dem. De är mycket aktiva och 

målmedvetna och också klart intresserade av att dokumentera sina insatser så att de 

kan användas i framtida CV. Man blir glad när man träffar dessa personer. Vi kan väl 

bara önska alla dessa ambitiösa studenter lycka till.  
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Ett samhälle med 10 procent konstnärer! 
 

I enkäterna till gymnasister 2007 och 2008 (se bilaga 6 och Haglund, 2007 och 2008) 

ställde vi frågan vad man var intresserad av att studera. Respondenterna fick många 

alternativ och instruerades att man fick kryssa för fler typer av utbildning. I genomsnitt 

angav de respondenter som 2007 överhuvudtaget har planer på vidare till högre studier 

1,6 alternativ. I enkäten 2008 var motsvarande antal 1,8 alternativ.  

 

Gymnasistenkäterna 2007 och 2008 
 

VAD VILL DU 
STUDERA?  

ANTAL 
ELEVER 
2007 

PROCENT 
AV ALLA 
ELEVER 
2007 

ANTAL 
ELEVER 
2008 

PROCENT 
AV ALLA 
ELEVER 
2008 

Annan utbildning inom 
hälsa/vård     

257 18 253 18 

Lärare     191 15 211 15 

Civilingenjörsutbildning  149 10 171 12 

Ekonomi     192 13 157 11 

Ingenjörsutbildning     158 13 147 10 

Media/informatör  130 9 139 10 

Samhällsvetare     158 13 131 9 

Konstnärlig utbildning     130 9 136 9 

Språk     115 8 119 8 

Data/IT     130 9 121 8 

Humaniora     79 5 87 6 

Naturvetare     78 5 66 5 

Läkare     54 4 70 5 

Tandläkare     30 2 25 2 

Annan utbildning 439 30 492 34 
 

 

Vi noterade med intresse att det såg ganska lovande ut för teknik och naturvetenskap. 

En bakgrund till att vi gjorde studien var att intresset för naturvetenskap, teknik och 

data/IT hade minskat under några år i början av 2000-talet. Av svaren att döma 

verkade det som om intresset för dessa utbildningar höll på att komma tillbaka. Ett 

stort intresse såg vi för utbildningar inom hälsa och vård. Det som var överraskande 

var att så många gymnasister hade kryssat för att gå någon typ av konstnärlig 

utbildning. Nästan var tionde gymnasist angav att de var intresserade av en konstnärlig 

utbildning. I de två enkäterna vad det inte mindre än 266 individer som kryssade för att 

de var intresserad av en konstnärlig utbildning. De som angav konstnärlig utbildning 

som alternativ hade något fler alternativa val. I genomsnitt hade dessa angivit 2,5 

(2007) och 2,1 (2008) alternativ, inklusive valet konstnärlig utbildning. Vi tror inte att 
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alla dessa gymnasister tänker sig att bli utövande konstnärer. En rimlig tolkning är att 

många av dessa gymnasister ser den konstnärliga utbildningen som något som kunde 

kombineras med en annan utbildning. Ett samhälle med 10 procent konstnärer skulle 

vara spännande men är kanske inte realistiskt. En del av gymnasisterna går givetvis 

vidare till en konstnärlig utbildning på heltid, men de övriga väljer antagligen en 

traditionell akademisk utbildning. Lite tankeväckande är det att när man tar emot nya 

studenter inför ett nytt läsår, så har uppåt var tionde en tanke att få ägna sig åt något 

konstnärligt om inte på heltid så i alla fall vid sidan om. När vi ser ut över gruppen 

studenter på introduktionsföreläsningen är det ganska många som finns i den är 

gruppen. Har vi något att erbjuda dem?  

 

Jag var gästprofessor på George Washington University en termin på 80-talet. Där 

träffade jag en professor i komposition, Ulf Grahn. Efter utbildning hemma i Sverige 

hade Ulf flyttat över Atlanten. Han hade en klass per termin i komposition i sin 

elektronmusikstudio. Klassen bestod om jag kommer ihåg rätt av 2 studenter just den 

här terminen. Jag var imponerad men lite förvånad och frågade kollegorna på 

Marketing Departement hur man kunde ha råd med detta. De förstod inte riktigt min 

fråga. För dem var det självklart att universitetet måste erbjuda konstnärliga studier 

liksom sport som en del i verksamheten. Alla studenter måste få möjlighet att 

komplettera sina traditionella ämnesstudier med något som vidgar vyerna. Utan dessa 

inslag trodde de inte att de skulle få så många studenter som ville betala de ganska 

dyra studieavgifterna, eller kanske snarare föräldrar som ville betala sönernas och 

döttrarnas avgifter. I USA finns en levande s.k. Liberal Arts tradition som vi inte har i 

Sverige. Studenterna skall komplettera sina ämnesstudier med något som ger ett 

bredare synfält. Vid högskolan i Karlstad hade vi en period från 1990-talet fria 

bildningskurser, s.k. Core Curriculumkurser. När vi marknadsförde dessa lånade vi ett 

citat från en forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Han hade skrivit ett 

debattinlägg om hur vi utbildar ekonomer som hade titeln: ”Skall vi utbilda dresserade 

sälar eller tänkande människor?”. Bildningsperspektivet är viktigt i högre utbildning. 

 

Möjligen är det så att vi skulle behöva erbjuda mer kombinerade utbildningar inom 

universiteten. Eller varför inte kompletterande kurser som ger bildning och bredd, typ 

våra tidigare Core Curriculumkurser. Jag känner ganska många ungdomar som nu 

innan de börjar sina universitetsstudier tar ett år eller en termin på en folkhögskola för 

att studera musik. Behoven tror jag finns, men vi gör inte så mycket åt saken på 

universiteten. Jag tror inte ens vi har insett att det är en viktig fråga. 
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Att studera utomlands! Varför gör dom inte som dom säger? 
 

Något som vi under några decennier prioriterat inom högre utbildning är att öppna för 

studenterna att kombinera sina studier i Sverige med en termin eller ett år utomlands. 

Vi har i Karlstad liksom på andra studieorter avtal om utbyte med en mängd olika 

universitet runt om i världen. Vi ger många av våra kurser på engelska och vi hälsar 

många utländska studenter välkomna till oss. I mitt ämne företagsekonomi ger vi alla 

kurser på magister- och mastersnivå på engelska och vi ger också kurser på 

grundnivån på engelska.  

 

I studentenkäterna i början av 2000-talet (se bilaga 3 och Haglund m.fl. 2003, 2005, 

2006a och b) frågade vi ett par gånger om studenternas intresse för utlandsstudier. 

Detta dels allmänt men också hur länge man ville studera utomlands och vart man ville 

åka. I enkäterna våren 2002 och hösten 2004 ingick dessa frågor. Få av studenterna vi 

frågade hade studerat vid universitet eller högskola utomlands tidigare. I de två 

undersökningarna var andelen med tidigare studier utomlands 8 %.  

 

Studentenkäter 2002 och 2004 

 
Har du tidigare läst vid universitet eller högskola i utlandet? 

 Totalt Ekonomi- 
utbildning 

Samhälls- 
vetenskap 

Humaniora/ 
lärarutbildning 

Naturvetenskap 
/teknik 

Ja vt2002 8 % 10 % 6 % 10 % 3 % 

Ja ht2004 8 % 10 % 9 % 6 % 3 % 

 

Lika stor andel av dem som åkt utomlands hade åkt till länder inom Europa som utom 

Europa. Fler än de som faktiskt studerat utomlands, hela 19 % angav att de var mycket 

intresserade av att studera utomlands. Studenter som läste ekonomi och humaniora/till 

lärare var något mer intresserade av att studera utomlands än övriga studenter. 

 

Studentenkät 2002 

 
Hur stort är ditt intresse att under din planerade utbildning här i Karlstad studera vid 
ett utländskt universitet? (Vt2002) 

 Totalt Per utbildningsområde 

 

Ekonomi- 
utbildning 

Samhälls- 
vetenskap 

Humaniora/ 
lärarutbildning 

Naturvetenskap 
/teknik 

Mycket 
intresserad 

19 % 22 % 18 % 21 % 17 % 

Ganska 
intresserad 

27 % 33 % 23 % 36 % 19 % 

Varken eller 20 % 18 % 19 % 18 % 30 % 

Ganska 
ointresserad 

19 % 16 % 23 % 10 % 18 % 

Helt 
ointresserad 

15 % 11 % 16 % 15 % 16 % 
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Studentenkät 2004 
 
Hur stort är ditt intresse att under din planerade utbildning här i Karlstad studera vid 
ett utländskt universitet? (Ht2004) 

 Totalt Per utbildningsområde 

 

Ekonomi- 
utbildning 

Samhälls- 
vetenskap 

Humaniora/ 
lärarutbildning 

Naturvetenskap 
/teknik 

Mycket 
intresserad 

19 % 28 % 16 % 20 % 14 % 

Ganska 
intresserad 

31 % 33 % 30 % 31 % 25 % 

Varken eller 18 % 16 % 18 % 17 % 21 % 

Ganska 
ointresserad 

18 % 13 % 20 % 25 % 23 % 

Helt 
ointresserad 

14 % 11 % 17 % 18 % 16 % 

 

 

Sammanfattningsvis sade fler studenter att de är intresserade av att studera utomland 

än de som faktiskt gör det. Varför är det så stor skillnad mellan de som faktiskt åker 

utomlands och de som är intresserade? Mer än hälften av de tillfrågade efterfrågade 

mer information om utlandsstudier, speciellt stor var efterfrågan bland 

ekonomstudenter. Detta kunde i någon mån vara en orsak till diskrepansen här. 

 

I gymnasiststudierna några år senare (se bilaga 4 och Haglund 2007 och 2008) ingick 

också frågor om intresse att studera utomlands. Också den här gången var intresset för 

utlandsstudier också högt.  

 

Gymnasistenkäterna 2007 och 2008 

 

ÄR DU INTRESSERAD ATT 
STUDERA I UTLANDET 
(PROCENT) 

2007 2008 

 Ja, definitivt 24 23 

  Ja, kanske 51 54 

  Nej, inte intresserad 26 23 

 

Intresset för språkstudier hade under ett antal år minskat vid svenska högskolor och 

universitet. Trots detta var många av gymnasisterna intresserade av att förlägga 

åtminstone delar av sina vidare studier utomlands. Inte mindre än en på fyra ville 

definitivt studera utomlands. Något över hälften ville kanske studera utomlands. 
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Gymnasistenkäten 2008 

 

2008 

 

ÄR DU INTRESSERAD ATT STUDERA I 
UTLANDET(PROCENT)  

 Kön Ja, definitivt Ja, kanske Nej, inte 
intresserad 

 Man 22 53 25 

  Kvinna 24 55 21 

 

Mellan könen fanns inga stora skillnader i intresse att studera utomlands. 

 

Gymnasistenkäten 2008 

 

2008 ÄR DU INTRESSERAD ATT STUDERA I 
UTLANDET (PROCENT) 

Har någon förälder 
med universitets-, 
högskoleutbildning 

Ja, definitivt Ja, kanske Nej, inte 
intresserad 

 Ja 25 56 19 

  Nej 21 52 28 

 

Gymnasister från akademikerhem var något mer intresserade av studier utomlands än 

övriga. 

 

 Gymnasistenkäten 2008 

 

2008 ÄR DU INTRESSERAD ATT STUDERA I 
UTLANDET (PROCENT) 

Båda föräldrar är födda i 
ett annat land än 
Sverige  

Ja, definitivt Ja, kanske Nej, inte 
intresserad 

 Ja 30 53 17 

  Nej 22 54 24 

 

Gymnasister som har en utländsk bakgrund var klart mer intresserade av studier 

utomlands än gymnasister med svensk familjebakgrund 
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Gymnasistenkäter 2007 och 2008 

 

INTRESSERAD AV ATT 
STUDERA (PROCENT 2008) 

DEFINITIVT 
INTRESSERAD AV 
ATT STUDERA 
UTOMLANDS 2007 

DEFINITIVT 

INTRESSERAD AV 
ATT STUDERA 
UTOMLANDS 2008 

Språk     49 47 

Läkare     37 39 

Humaniora     42 35 

Tandläkare     33 35 

Samhällsvetare     35 34 

Ekonomi     29 33 

Media/informatör  34 33 

Konstnärlig utbildning     36 29 

Naturvetare     21 24 

Civilingenjörsutbildning  30 22 

Data/IT     18 21 

Annan utbildning inom 
hälsa/vård     

18 20 

Ingenjörsutbildning     24 19 

Lärare     18 18 

 

Gymnasister som var intresserade av den mer nationellt inriktade lärarutbildningen var 

i mindre utsträckning intresserade av att studera utomlands. De som ville studera språk 

och som ville studera till läkare var klart mer intresserade av utlandsstudier. Bland 

dessa grupper var det bara en på tio som inte över huvud taget vill studera utomlands. 

 

Vi återkom till detta tema i studentundersökningen på Campus 2011 (Haglund, 2012c). 

Enligt Högskoleverket ökade studentrörligheten under senaste år:  

  

”Den totala studentrörligheten över Sveriges gränser fortsätter att öka. Det är dock 

stor skillnad mellan antalet in- och utresande studenter. Under läsåret 2009 och 2010 

studerade omkring 26 500 svenska studenter utomlands, medan 42 000 studenter från 

andra länder studerade på grundnivå och avancerad nivå i Sverige. Liksom under de 

senaste tio åren ökade antalet inresande studenter till Sverige. Antalet utresande 

svenska studenter har ökat något, men långt mindre än antalet inresande. Sett i ett 

tioårigt perspektiv har antalet utresande studenter varit ungefär lika många, medan 

antalet inresande studenter har mer än tredubblats.” (Högskoleverkets årsrapport, 

2011)   

 

Dessa utlandsstudenter var omkring sju procent jämfört med antalet studenter totalt. 

Här ingick givetvis en stor grupp som valt att förlägga hela sina studier utomlands. Om 

vi tittade lite mer ingående på statistiken så hade vi i Karlstad 100 studenter som under 
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2010 som reste ut för att studera genom utbytesavtal (Universitetets årsrapport 2010). 

Dessa studenter utgjorde 0,8 procent av våra studenter under ett läsår. Motsvarande 

andel för riket som helhet var omkring två procent. Sammanfattningsvis var det alltför 

få av våra studenter i Karlstad som åkte ut för att studera som en del av sina studier.  

  

De frågor vi ställde till studenterna i enkäten var om man redan studerat utomlands och 

hur lång tid i så fall. Bland våra programstudenter på Campus var det omkring tre 

procent som redan studerat utomlands. Sedan frågade vi om intresset att åka ut för 

studier.    

 

Studentenkäten 2011 

 

Planer och intresse att studera utomlands 2011  

 

 

Intresset för utlandsstudier var liksom tidigare glädjande stort. En klar majoritet, 

nästan två av tre studenter bland våra programstudenter på grundnivå var intresserade 

av att studera utomlands. Mer än var tionde student hade planer för hur detta skulle 

ske.  Sedan är det i och för sig stora skillnader i önskemålen att studera utomlands 

mellan studenter på olika program: 

 

Studentenkäten 2011 

 

PROGRAM 2011 JA, 
PLANERAR 
FÖR 
STUDIER 
UTOMLANDS 

JA, ÄR 
INTRESSERAD 
MEN HAR 
INGEN PLAN 

NEJ, ÄR INTE 
INTRESSERAD 

MKV Globala medier 35,4 % 43,8 % 20,8 % 

Industriell ekonomi 26,3 % 47,4 % 26,3 % 

MKV Visuell 
kommunikation o design 

25,9 % 51,9 % 22,2 % 

Information 22,2 % 41,7 % 36,1 % 

Matematikekonomi 21,4 % 57,1 % 21,4 % 

Ekonomi 20,7 % 52,7 % 26,6 % 

Personal och arbetsliv 14,8 % 43,7 % 41,5 % 

Genomsnitt Program 13,9 % 48,2 % 38,0 % 

SVENSKA STUDENTER 2011 INTRESSE ATT STUDERA 
UTOMLANDS 

Ja, planerar för studier utomlands 13,0 % 

Ja, är intresserad men har ingen plan 48,1 % 

Nej, är inte intresserad 38,0 % 
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PROGRAM 2011 JA, 
PLANERAR 
FÖR 
STUDIER 
UTOMLANDS 

JA, ÄR 
INTRESSERAD 
MEN HAR 
INGEN PLAN 

NEJ, ÄR INTE 
INTRESSERAD 

Fastighetsekonomi 12,3 % 41,0 % 46,7 % 

Övriga program 12,0 % 40,0 % 48,0 % 

Rättsvetenskap 10,1 % 56,6 % 33,3 % 

Webb och multimedia 4,3 % 54,3 % 41,3 % 

Vård och Stödsamordning 1,3 % 44,3 % 54,4 % 

Skatterätt och ekonomi - 10,0 % 90,0 % 

Projektledning - 42,1 % 57,9 % 

IT-Design Samtliga - 58,7 % 41,3 % 

Dataingenjör - 57,9 % 42,1 % 

 

 

Vi har i olika undersökningar visat att intresset är mycket stort att kombinera studier i 

Sverige med studier utomlands. Detta gäller både när man frågar gymnasister och 

studenter. Sedan är det i realiteten väldigt få som åker ut. Varför är det så? I de tidigare 

enkäterna påpekade studenterna att de saknar information om utbytesstudier. Sedan är 

det väl egentligen så att våra studieplaner fokuseras på studier på hemmaplan. 

Möjligheterna finns visserligen för det mesta att planera in utlandsstudier, men allt 

planeras egentligen för studier i Sverige. Vi hade i Karlstad en gång ett Internationellt 

Ekonomprogram med tyska som temaspråk. I det programmet var en termins 

utlandsstudier obligatoriskt, plus att examensarbetet skrevs på tyska. Vi har inte det 

programmet längre i vårt utbud av program. Tyska finns inte heller numera som 

främmande språk på universitetet. Vi har mycket att göra för att öka studentutbytet 

internationellt om vi nu verkligen vill göra allvar av det. Gymnasisternas och 

studenternas intresse finns! 
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Bäst i landet! En gyllene marknadsföringsmöjlighet? 
 

När vi 2002 tog del av resultaten från en jämförande studie av hur studenter vid alla 

lärosäten i Sverige uppfattade sina studier fick vi mycket att fundera på. Enkäten var 

den s.k. Studentspegelundersökningen. Den genomfördes av Högskoleverket under 

2001 (Studentspegeln, Högskoleverket, 2002) och resultaten publicerades året efter. 

Genom en postenkät kontaktades drygt 15 500 studenter som läst minst två terminer 

vid landets 33 högskolor och universitet. I runda tal 500 studenter ingick i urvalet från 

varje högskola och universitet, inklusive Karlstads universitet. Totalt svarade 69 % av 

studenterna efter några påminnelser. Det var många intressanta frågeställningar som 

togs upp i enkäten. Här redovisas några sammanställningar av resultaten från 

Studentspegeln som vi kunde göra 2002. Bearbetningen har jag gjort i den strategiska 

gruppen universitet och större högskolor och baseras på studenternas svar på sex helt 

centrala frågor på en skala mellan 1 och 7 där 7 är bästa värdet. Det studenterna svarat 

på var om deras lärare var stödjande, kunniga och tillmötesgående och om 

administrativ personal var tillgänglig, flexibel och serviceinriktad. 

 

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) 
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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 

 

 

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 gjorde en sammanvägning av de tre olika dimensionerna när det gäller 

lärarnas insatser och vi kan konstatera 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. I diagrammet anges standardavvikelsen i 

mätning av ”servettens” längt och ”servettringen” anger medelvärdet.  
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Sammanfattningar av resultat från Studentspegeln (2002) 

 

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) 
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SERVICEINRIKTAD ADMINISTRATIV 
PERSONAL 

Malmö högskola 

10. Lunds universitet (4,6) 

Växjö universitet 

12. Uppsala universitet (4,5) 

13. Stockholms universitet (4,4) 

 

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) 

 

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  
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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.  

 

 
 

 

När vi kunde läsa detta borde vi självfallet kunnat hävda att en utbildning där vi har 

kunniga, stödjande och tillgängliga lärare och där administrationen är flexibel, 

tillgänglig och serviceinriktad borde vara en extremt bra utbildning. Om vi gjorde en 

sammanvägning av dessa aspekter så var det relativt tydligt att Karlstads universitet 

låg klart i toppen bland alla svenska lärosäten. Vi kunde baserat på detta i vår 

marknadsföring travesterat Carlsbergs slogan, ”Probably the best beer in the World”. 

Nu gjorde vi inte det av olika skäl, varav ett säkert var tveksamheten att använda 

aggressiv och jämförande marknadsföring. Känslan har väl hela tiden varit att 

utbildning säljer sig själv, utan alltför intensiv marknadskommunikation. Sedan tror 

jag egentligen dessutom det var så att vi själva inte trodde att resultaten kunde stämma. 

”Lilla universitetet i landsorten” kan väl inte vara något i toppklass. Men det hade 
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onekligen varit en möjlighet för det nybakade universitetet att profilera sig. Med tanke 

på resultaten i Studentspegeln kunde väl ingen haft några stora invändningar mot en 

slogan a la Carlsberg. 

 

Vad ligger så bakom resultaten? Vi hade nyligen blivit universitet och dessutom fått 

godkänt av expertgruppen som värderade ansökningar från ett antal högskolor att få bli 

universitet. Våra kollegor som också fick universitetsstatus i den omgången fick inte 

godkänt i värderingen. Entusiasmen för det nya universitetet i Karlstad var hög både 

bland anställda och bland studenter. Vi hade just byggt ett fantastiskt nytt bibliotek 

som kompletterade universitetsområdet på ett bra sätt. Mycket var alltså positivt vid 

tiden då studien gjordes.  

 

Men låt oss fortsätta analyserna. 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. 

 

Sammanfattningar av resultat från Studentspegeln (2002) 
 

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 %) 
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Sammanfattningar av resultat från Studentspegeln (2002) 
 

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. Fastän 

vi verkade ha så goda lärare och dessutom mycket väl fungerande administration var 

vårt självförtroende tydligen inte det allra bästa.  

 

Det kan vara på sin plats att här komplettera med intressanta och viktiga resultat från 

några frågor i ett par tidigare studentenkäter (se bilaga 3) i Karlstad (Haglund, 2004).  

I några frågor försökte vi analysera ”Bilden av högskola och universitet”. Dessa frågor 

om hur studenter ser på olika alternativa studieorter ingick i enkäterna 2001 och 2003. 

I frågan definierades de alternativ som en potentiell student står inför. Vi hade 

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?” 
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I enkätformuläret fanns sedan tre rutor med plats för funderingar kring 

frågeställningen. Vi kodade därefter de öppna frågorna kring bilden av olika 

utbildningar. Efter en helhetsbedömning av svaren rangordnades svaren efter vilket 

utbildningsalternativ som kunde tolkas vara 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”.  

 

Studentenkäter 2001 och 2003 

 

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 % 

 

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 % 
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En hel del studenter hade givetvis svårt att helt entydigt rangordna studiealternativen, 

men bland dem som hade en tydlig rangordning så trodde man att ”stora universitetet” 

erbjuder det bästa studiealternativet. Det ”nya universitetet” var näst bäst, och den 

”regionala högskolan” var sämsta alternativ. Det verkar alltså som om många studenter 

ansåg att storleken har betydelse, åtminstone när det gäller att välja studieort. Våra 

studenter var glada att det inte studerade vid en regional högskola. Det var en relativt 

allmän uppfattning av det ur flera synvinklar var bäst att studera vid ett traditionellt 

universitet. Många av våra studenter trodde uppenbart att det måste vara bäst på 

universitet typ Lund eller Uppsala. Där fick man antagligen en bättre utbildning, bättre 

föreläsningar, bättre föreläsare och bättre möjlighet att få jobb. Även när det gäller 

studentlivet trodde man att det var bättre på det stora universitetet. Forskningen ansåg 

man också måste vara bättre på det traditionella universitetet. Positivt var dock att vi 

såg en klar trend att en ökande andel anser att det ”nya” universitetet kunde vara ett väl 

så gott studiealternativ. 

 

Bilden som gavs av Studentspegeln och av våra tidigare enkäter i Karlstad var att 

Karlstads universitet var ett nytt universitet med en grundutbildning av god kvalitet 

men där kanske både studenter och lärare hade ett något sämre självförtroende.  

 

Studentspegeln som vi började den här diskussionen med replikerades enligt plan efter 

fem år och nya resultat publicerades 2007. Inom parentes får noteras att en ny studie 

efter ytterligare 5 år inte blev av. Minskande svarsfrekvenser gjorde att man inte tyckte 

det var möjligt eller meningsfullt att göra om studien en tredje gång. Resultaten som 

publicerades 2002 är alltså den hittills största studien av vad studenter tycker på 

svenska lärosäten. Den kommer nog förbli så. 

 

En analys där vi kombinerar de två index för administration och för lärare tog jag fram 

baserat på databaserna i de två Studentspeglarna. Det hela bygger då på oviktade 

genomsnitt för de två dimensionerna i analysen. Det är för övrigt denna analys som 

högskoleverket gör i sin egen analys. Hur var då läget 2002? 
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Strategikarta baserad på data från Studentspegeln 2002 

 

 

Det är lärarindex som finns på den vertikala axeln och administrationsindex finns på 

den horisontella axeln. Index medelvärde är normerat till 100. Skalornas kodning gör 

att det bästa läget är längst ner till vänster i kartan. Den markerade cirkeln är 

positionen för Karlstads universitet. 

 

Vad hände så i den andra mätningen? När det gäller administrationen så låg vi 

fortfarande helt i topp bland lärosäten. Tyvärr hade vi tappat markant i studenternas 

värdering av lärare. Där ligger vi mitt i ligan ungefär i den nya mätningen. Det hela är 

en totalundersökning och bortfallseffekterna bör vara ganska lika mellan mätningarna 

så resultatet får vi nog tyvärr lita på. 
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Strategikarta baserad på data från Studentspegeln 2002 

 

Bygger vi ihop strategikartorna från de båda mätningarna kan vi studera hur 

konkurrenterna utvecklas om vi ser det ur studenternas perspektiv. De streckade 

pilarna anger förändringar från 2002 till 2007 i mätningarna. Karlstad har tappat 

markant. Stockholms universitet har avancerat. Andra konkurrenter ligger relativt 

stilla, t.ex. Örebro universitet. Med sådana stora urval som det handlar om här är det 

knappast tillfälligheter och felmarginaler som visar sig här.  
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Strategikarta baserad på data från Studentspegeln 2002 och 2007 

 

Låt oss slutligen kommentera något om vägningen av det administrativa och lärarnas 

insatser. Vi återkommer till detta nedan när vi använder våra studentundersökningar 

för att värdera vad som är viktigt för studenter, se analyser i följande avsnitt. 

 

Låt oss sammanfatta. Den hittills största undersökningen där man jämför olika 

lärosäten i Sverige, dvs. Studentspegeln 2002 visar att Karlstads universitet ligger i 

topp bland universiteten när det gäller studenters värdering av en rad viktiga 

kvalitetsfrågor. Det är en rejält stor undersökning och det är inte av en slump som vi 

ligger så väl till. När jag funderat på saken är min slutsats att det kanske ändå finns 

något som kan förklara våra goda resultat här i Karlstad. Det nya universitetet kanske 

ändå hade hittat något som var viktigt och positivt. När vi försökte meritera oss för att 

få statusen som universitet lanserades det vi kallade ”Karlstadmodellen för forskning”. 

Som högskola fick vi inte någon tilldelning av medel för forskning och någon 

forskarutbildning fick vi inte driva. Samtidigt kunde vi inte få bli universitet utan att 

visa på forskning med god kvalitet. Det var alltså något av ett Moment 22 vi stod inför. 

Genom samarbetsavtal med olika universitetet och genom internt finansierad forskning 

drev vi då den s.k. ”Karlstadmodellen”. Detta gjorde bl.a. att vi som enda högskola 
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fick godkänd sakkunnigvärdering i prövningen av statusen som universitet. Jag har 

ofta tänkt att vi hade något unikt också i våra grundutbildningar som gav dem kvalitet. 

Jag skulle vilja kalla det för ”Karlstadmodellen för grundutbildning”. 

Grundutbildningarna var viktiga för oss eftersom det var vårt fokusområde. Vi 

hämtade duktiga lärare till våra utbildningar med mycket olika bakgrund och med 

studier från olika universitet runt om i Sverige och internationellt. Både när det gäller 

forskningen och grundutbildningen fanns det under 1990-talet en nybyggaranda och 

optimism vid högskolan i Karlstad. Kanske var det något av den filosofi som Robert 

Townsend lanserade som motto för biluthyraren Avis som genomsyrade oss i Karlstad 

då och också efter vi etablerats som universitet. Townsend var chef för Avis och i läget 

som ”underdog” till Hertz på marknaden för biluthyrning lanserade han sitt motto, 

”We try harder!”. Kanske är det detta vi gjort i Karlstad också. Låt oss hoppas det. Det 

låter i alla fall fint, eller hur? Vi kanske kunde hitta en kombination av tankar från 

Carlsberg och Avis i vår framtida verksamhet och marknadsföring? 
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Kravlösa universitetsstudier och slöa studenter – myt eller verklighet? 
 

Från 2000 och framöver kunde vi gång efter annan se hur våra svenska 

högskoleutbildningar kritiserades i medierna. I en ledare i Expressens 2004 kunde vi 

läsa: 

 

”Varning för korkade lärare! 
Vad lär sig egentligen morgondagens lärare på lärarhögskolan? Någon ”pluggskola” 

är inte den svenska lärarutbildningen. …...Att läsa till lärare innebär inte heller några 

heltidsstudier… Sju av tio studenter lägger ner 30 timmar eller färre timmar i veckan 

på sina studier.” 

 

Jag tror t o m det kom ut på löpsedlarna att våra svenska lärarkandidater var korkade! 

 

Från Pressmeddelandet från Högskoleverket i april 2007 kunde vi läsa följande 

under huvudrubriken: 

”Heltidsstudier på halvfart? 

Bland annat framkommer det att många studenter inte upplever sina heltidsstudier 

som en halvtidssysselsättning … 

Nästan 40 procent av studenterna som är registrerade för heltidsstudier tycker 

inte att det motsvarar en heltidssysselsättning …” 
 

I Rapporten läser vi: 

”De studenter som är registrerade för 20 poäng uppger att de i genomsnitt lägger ned 

mellan 21 och 25 timmar på sina studier13 under en typisk sjudagarsvecka.” 

 

Det hela baserades på resultat från den Studentspegelundersökning som vi diskuterat i 

tidigare avsnitt. Vad är det då för fakta som läggs fram i Studentspeglarna? I enkäten 

finns en fråga om hur studenterna lägger sin tid på studier och annat. 
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Studentspegeln baseras på otroligt långt och ganska komplicerat formulär. Frågans 

lydelse ”förbereder och deltar i undervisning” med en parentes där alla 

studieaktiviteter tas med kan troligen tolkas på olika sätt av respondenterna. Dessutom 

finns inte alternativet att man läser mer än 30 timmar angivet bland svarsalternativen. 

Studenterna får ange att man motionerar 30 timmar eller mer per vecka men inte att 

man läser 40 timmar per vecka. Den som arbetat med enkätundersökningar vet att man 

några sidor fram i en lång undersökning har att göra med trötta respondenter. 

Respondenterna läser snabbt för att komma fram till slutet. Några har börjat att fylla i 

lite slumpmässigt kring ett genomsnittligt svar. Ett genomsnittligt svar är i det här 

fallet en mycket låg studieinsats. Hursomhelst högskoleverket får låga tal på 

studieinsatser i undersökningen och går ut med detta i medierna. I samma 

undersökning visas att studenterna är ganska stressade samtidigt. Liten insats och hög 

stress en underlig kombination. Men det fäste man sig inte vid på verket.  

 

Vi har upprepade gånger testat denna och andra formuleringar av frågor kring 

studietider och våra resultat visar följande. Inför vår tidigare undersökning om 

utbildningskvaliteten inom ekonomutbildningar vid fem olika lärosäten i Sverige (se 

bilaga 1 och 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 olika 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. Vi valde då att istället formulera en fråga om hur 

studenterna uppfattade tempot i utbildningen. 

 

Trots svårigheterna att ställa rättvisande frågor kring studietider har vi i 

studentstudierna (se bilaga 3 och Haglund m.fl., 2005, 2006a och b) analyserat 

studenternas arbetsinsatser. Översiktliga frågor om veckoarbetstid ingår i mätningarna 

höstterminen 2002, vårterminen 2003 och 2004 samt hösten 2005. Frågeformuleringen 

baseras i stort 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 

27,5 timmar i veckan. Undersökningen hösten 2005 visar samma genomsnitt. 

 

För att komma närmare mer rättvisande mätningar gjorde vi i undersökningen våren 

2003 både den enkla översiktliga mätningen och samtidigt mer detaljerade mätningar 

av tidsinsatser. Dessa mer detaljerade frågor handlar om hur mycket tid man just den 

dagen undersökningen genomförts lägger ned på dels föreläsningar och seminarier, 

egen läsning, grupparbeten och dels övriga studiemoment, och detta i separata frågor. I 
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tillägg till detta frågade vi 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 uppskattning av 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, som vi också frågat om 

separat, för att komma fram till en beräknad total veckoarbetstid. Frågorna fanns på 

olika sidor i enkätformuläret. I undersökningen våren 2003 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. Den korta frågan tycks ge underskattningar av studietiden. 

 

En bakgrund till att ställa frågorna på detta sätt var en uppsats om TV tittande som jag 

handledde för många år sedan. Där ställde studenterna först en fråga om hur mycket 

man tittade på TV en normal vecka och testade vilka svar de fick. Resultaten från 

testen visade mycket låga tal och vi testade då att göra frågan mer detaljerad. 

Studenterna frågade om hur många gånger i veckan man såg på Aktuellt/Rapport, på 

sport, på film, på serier, på underhållningsprogram, osv. Sedan summerade de ihop 

vad resultatet blev när de delat upp frågan. Resultatet på den mer detaljerade frågan 

låg en faktor 3 högre än svaret på den korta frågan. Slutsatsen var den gången att man 

måste ställa mer detaljerade frågor om tidsinsatser för att komma nära sanningen. Vi 

gjorde helt enkelt samma sak den här gången när det gällde studenternas tidsinsats.  

 

I undersökningarna 2006 gjorde vi ytterligare ett tillägg till de detaljerade frågorna om 

dagens studier. Vi frågade om denna dag var en normal dag när det gäller studietid? 

De studenter som inte angav att det är en normal studiedag fick 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. Den normala 

studiedagen har vi på samma sätt som tidigare multiplicerat med 5 och slutligen lagt 

till den normala studietiden för en helg. Totalt blev våren 2006 den normala 

studieveckan för våra studenter 37 timmar. I studentundersökningen på Campus och 

bland distansstudenter 2012 gjorde vi motsvarande datainsamling och beräkning 

(Haglund och Hong, 2013b). 

 

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 i senaste 

mätningen. Vem är mest flitig och vem är minst flitig?  
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Studentenkäten 2012 

 

Hur mycket tid ägnas åt studierna? 
PROGRAMSTUDENTER 2012 MEDELVÄRDE 

TIMMAR PER 
VECKA 

MEDIAN 
TIMMAR 

PER VECKA 

STANDARD-
AVVIKELSE 

MK visuell kommunikation och medier 50,5 47,3 20,3 

Civilingenjör 48,7 48,0 20,4 

Projektledning 45,6 44,3 9,9 

Civilingenjör Datateknik 44,8 42,5 20,1 

Övriga program 44,5 42,0 15,6 

Rättsvetenskapsprogrammet 43,0 40,0 15,9 

Civilingenjör Industriell ekonomi 42,0 42,5 18,9 

MK globala medier 41,5 39,0 28,8 

Sjuksköterska 40,6 39,0 16,4 

Information & PR 40,5 41,0 11,5 

Hälsa och Wellness 40,4 39,3 11,0 

Turismprogrammet 39,7 35,0 20,8 

Politices kandidat 38,9 33,3 22,9 

IT Design m.fl. 38,5 36,8 14,1 

Genomsnitt Program 38,4 37,0 16,5 

Civilekonomprogrammet 38,3 38,0 9,9 

Fastighetsekonomi 37,1 36,0 17,8 

Socionomprogrammet 36,5 35,0 15,2 

Samhällsplanerarprogrammet 36,3 35,0 17,8 

Vård och stödsamordnarprogrammet 36,2 35,0 14,5 

Ekonomi 35,5 34,0 15,5 

Webb och multimedia 35,4 37,3 13,5 

Personal och arbetsliv 33,5 32,0 13,9 

Samhällsanalytiker 31,1 29,5 15,0 

Miljövetenskap 29,3 28,8 13,2 

Master of Public Administration 
(halvtidsprogram) 

27,3 33,5 24,3 
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Studentenkäten 2012 
 

Hur mycket tid ägnas åt studierna? 
INTERNATIONELLA STUDENTER 2012 MEDELVÄRDE 

TIMMAR PER 
VECKA 

MEDIAN 
TIMMAR PER 

VECKA 

STANDARD-
AVVIKELSE 

Övriga Mastersprogram 51,1 54,0 9,5 

Accounting 48,4 49,0 16,6 

Genomsnitt Master 48,1 49,0 13,7 

Marketing and Service 
Management 

45,8 45,5 12,8 

 

Studenternas arbetsinsats i sina studier ligger i genomsnitt på mellan 35 och 40 timmar 

i veckan.  

 

Om vi ser tillbaka på de tidigare mätningarna fanns det en positiv trend i mätningarna 

finns från 2002 fram till 2005. Studieinsatserna ökade något. Därefter ligger 

studieinsatsen ganska konstant. Studenter inom program inom hälsa- och vårdområdet, 

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 40 timmar per vecka i sina 

studier. Även studenter som läser Mastersutbildningar har en relativt hög studieinsats. 

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 något svårare att hålla tempot i utbildningen med få timmar på 

föreläsningar och i seminarier. Ändå är resultaten förvånande höga. Tydligen lyckas 

man i utbildningar med få timmar med lärarkontakt att sysselsätta studenterna med 

uppgifter och med självstudier i ganska stor utsträckning. 
 

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. 

 

Studentenkäterna 2003 och 2006 

 

Veckostudietid i olika åldersgrupper 

ÅLDER VÅREN 2003 
TIMMAR 

VÅREN 2006 
TIMMAR 

Upp till och med 21 år 33,1  38,3 

22-23 år 36,2 36.8 

24-26 år 40,0  35,4 

Över 27 år 42,2 37,0 
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Studentenkäterna 2003 och 2006 

 

Veckostudietid i olika åldersgrupper 

ÅLDER HÖSTEN 2006 
TIMMAR 

HÖSTEN 
2012 

TIMMAR 

Upp till och med 21 år 38,3 37,8 

22-23 år 37,0  39,8 

24-28 år 35,5 37,8 

över 28 år 36,5 38,1 

 

 

Slutligen har vi visat något som vi länge misstänkt. Kvinnliga studenter är flitigare än 

manliga dito, åtminstone när man räknar studietimmar. Här visas samma tendens i alla 

mätningarna. Vi har vid ett tillfälle samtidigt mätt studietimmar och poängproduktion. 

Poängproduktionen per termin räknade vi då fram som kvoten mellan hur många 

poäng studenterna angav att klarat och antalet terminer sedan de började sina studier. 

Någon hänsyn till eventuella studieuppehåll har vi inte gjort i beräkningarna. Den 

gången visade det sig att kvinnliga studenter tar något mer poäng per termin än sina 

manliga kollegor. Men den här skillnaden motsvarade inte riktigt fullt ut den skillnad i 

studietimmar som finns mellan män och kvinnor. Männen var alltså något mer 

effektiva per studietimme. Skillnaderna var dock mycket små och bör då ligga inom 

felmarginalen. Något statistiskt urvalsfel har vi egentligen inte eftersom det är 

totalundersökningar som vi använder. Däremot har vi bortfallsfel och mätfel som kan 

spöka i resultaten. 

 

 

Studentenkäterna 2003 och 2006 

 

Veckostudietid för kvinnliga och manliga studenter 

KÖN VÅREN 
2003 

TIMMAR 

VÅREN 
2006 

TIMMAR 

HÖSTEN 
2006 

TIMMAR 

HÖSTEN 
2012 

TIMMAR 

Kvinna 39,2 37,9 37,8 39,4 

Man 34,8 35,3 35,0  36,7 

 
 

Vi har i upprepade studier visat att våra studenter i genomsnitt lägger en hel del tid på 

sina studier Sammanfattningsvis är ryktet om de svenska studenternas bristande flit 

betydligt överdrivet. Trots att vi många gånger från högskolor och universitet endast 

kan erbjuda ett ganska magert utbud av undervisning jobbar våra studenter på i ett bra 

tempo. En normalveckas arbetsinsats i heltidsstudier ligger inte så långt från ett vanligt 
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heltidsarbete på arbetsmarknaden. All heder åt våra flitiga studenter i Sverige! Efter att 

jag läst rubrikerna på Expressens löpsedel tyckte jag det var dags att genmäla. Jag 

skrev ett inlägg där jag försökte lägga fram korrekta fakta som publicerades på DN 

debatt. Om man brydde sig på högskoleverket var väl ganska tveksamt.  

 

Vid ett besök från Karlstads universitet på högskoleverket ett par år senare diskuterade 

vi det pressmaterial som nyligen skickats ut av verket. Jag tror detta var 2008. Där 

framförde man åter kritik mot studenter som slöa, slappa och likgiltiga. Det hela 

baserades på Studentspegelundersökningen 2007 och det gällde framför allt 

lärarutbildningar. Vi som verkligen läst på undersökningsresultaten och som dessutom 

en del av oss arbetade inom lärarutbildningen påpekade att vissa av resultaten faktiskt 

gav en mycket positiv bild av lärarutbildningar i Sverige. Det svar vi fick från 

ansvariga på verket var att den typen av information kunde man inte skicka ut för det 

var media inte intresserade av. Fler kommentarer är väl överflödiga.  
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Klara tentan utan att anstränga sig? 
 

Luttrade lärare brukar ibland beklaga sig i kollegierum över en kopp kaffe om hur 

omotiverade studenterna är och hur dåligt de presterar på tentorna. Trots våra briljanta 

föreläsningar och övningar är studenterna inte alltid så värst intresserade av att läsa. 

Man klagar också ofta på att studenterna i alla lägen vill ha elementära tentor som man 

klarar med vänster hand efter en begränsad genomgång av gamla tentor under sista 

dagarna före första tentamenstillfället. Examination är ett intressant område att 

analysera, men det är först i studentundersökningen 2012 (se bilaga 4 och Haglund och 

Hong, 2013b) som vi ställt en fråga om examinationen. Vi hade bara plats för en fråga 

när vi måste få in alla frågor på de obligatoriska två sidorna, ett blad med fram- och 

baksida. Vi valde då att fråga om examinationen upplevs vara krävande. Tentamina 

borde vara krävande och utmanande.  
 

 

 

Studentenkäten 2012 
 

Examinationen i studierna är krävande 

PROGRAMSTUDENTER  INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Information & PR 72,7 % 13,6 % 9,1 % 4,5 % - 

Master of Public 
Administration 

66,7 % 33,3 % - - - 

MK visuell kommunikation 
och medier 

62,1 % 34,5 % 3,4 % - - 

Rättsvetenskapsprogrammet 61,3 % 28,5 % 8,0 % 0,7 % 1,5 % 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi 

60,0 % 40,0 % - - - 

Civilekonomprogrammet 59,0 % 36,0 % 1,0 % 4,0 % - 

Civilingenjör 56,1 % 28,8 % 9,1 % 3,0 % 3,0 % 

Fastighetsekonomi 55,0 % 38,7 % 3,6 % 2,7 % - 

Civilingenjör Datateknik 53,8 % 30,8 % 15,4 % - - 

Ekonomi 48,8 % 41,5 % 8,1 % 0,8 % 0,8 % 

MK globala medier 44,4 % 40,7 % 11,1 % 3,7 % - 

Samhällsanalytiker 43,5 % 34,8 % 17,4 % 4,3 % - 

Övriga program    42,9 % 42,9 % 14,3 % - - 

Genomsnitt Program 42,0 % 44,4 % 10,5 % 2,4 % 0,8 % 

Hälsa och Wellness 39,1 % 47,8 % 13,0 % - - 

Sjuksköterska 39,1 % 51,3 % 7,6 % 2,0 % - 



43 

 

PROGRAMSTUDENTER  INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Projektledning 35,0 % 60,0 % - 5,0 % - 

Turismprogrammet 34,3 % 45,7 % 17,1 % - 2,9 % 

Vård och 
stödsamordnarprogrammet 

32,4 % 50,7 % 14,1 % 2,8 % - 

Socionomprogrammet 31,4 % 48,5 % 15,4 % 3,6 % 1,2 % 

Webb och multimedia 28,2 % 41,0 % 23,1 % 5,1 % 2,6 % 

Personal och arbetsliv 26,8 % 59,5 % 10,5 % 3,3 % - 

Politices kandidat 25,0 % 53,1 % 15,6 % - 6,2 % 

IT Design m.fl. 22,9 % 52,1 % 22,9 % 2,1 % - 

Samhällsplanerarprogrammet 20,9 % 58,1 % 16,3 % 4,7 % - 

Miljövetenskap 18,9 % 51,4 % 24,3 % 2,7 % 2,7 % 

 

 

Studentenkäten 2012 
 

Examinationen i studierna är krävande 

INTERNATIONELLA 
STUDENTER 2012 

INSTÄM-
MER 
HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

TAR 
HELT 

AVSTÅND 
FRÅN 

Accounting 42,9 % 35,7 % 14,3 % 7,1 % - 

Övriga 
Mastersprogram    

34,6 % 34,6 % 30,8 % - - 

Genomsnitt Master 32,7 % 44,2 % 21,2 % 1,9 % - 

Marketing and Service 
management 

16,7 % 75,0 % 8,3 % - - 

 

Liksom många andra frågor om hur studenter upplever sin utbildning skiljer sig svaren 

om hur man uppfattar examinationen i utbildningen markant mellan olika utbildningar. 

Utbildningar till Informatör och programmet i Master of Public Administration verkar 

ha en helt krävande examination, medan å andra sidan studenter som läser till 

Miljövetare eller Samhällsplanerare inte upplever sin examination som speciellt 

krävande.  

 

Vi har liksom i tidigare enkäter inte ställt frågor kring vad som var mest viktigt för 

studenterna. Vi har ju som sagt hela tiden valt att begränsa formulären till ett minimum 

så att vi dels kan samla in på föreläsningar och seminarier utan att störa för mycket och 

dels kan hoppas att respondenterna har tid och ork att svara på de öppna frågorna. Ett 

försök att väga vilka av servicefaktorerna som är av mest vikt för studenterna har 
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istället gjorts genom några enkla multipla regressioner. En av flera beroende 

variablerna vi testat har då varit studenternas helhetsbedömning av studierna, frågan 

om hur man upplever utbildningskvaliteten i Karlstad. De oberoende variablerna är ett 

antal frågor om lärare och administration. Höga betakoefficienter i regressionerna 

antyder att sambandet är tydligt mellan en viss kvalitetsfaktor och att man också är 

nöjd med utbildningen. 

 

Studentenkäten 2012 
 

Kvalitetsfaktorer – Utbildningskvalitet 

CAMPUSSTUDENTER 2012 BETA 

Krävande Examinationer ,320 

Kunniga Lärare ,254 

Stödjande Lärare ,173 

Väl fungerande 

Kursvärderingar 

,104 

Väl fungerande 

Studievägledning 

,056 

Administrativ personal 

tillmötesgående 

,028 

 

Totalt förklaras 38 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet 

(justerad R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. Mycket förvånande lägger sig 

frågan om examinationen är krävande högst bland de faktorer vi analyserat. 

Tolkningen bör då vara att studenter som tycker att examinationen är krävande också 

tycker att utbildningen håller hög kvalitet.  

 

För många år sedan hörde jag om en tentamen på Informationslinjen här i Karlstad. 

Studenterna kom till tentan och såg att den var otroligt elementär. Några studenter 

protesterade och resultatet blev alla gick hem utan att svara på tentan. Jag kommer inte 

ihåg hur det hela slutade den gången. Även om det finns studenter som har många 

konkurrerande intressen utöver studierna, liksom det givetvis måste finnas en och 

annan genuint lat student, så låt oss inte skall underskatta studenternas vilja att lära sig 

relevanta ting. 
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”Att hatta runt på en praktikplats lär man sig ju inget på!” Balansen 

mellan teori och praktik! 
 

Högskoleverket och dess efterträdare har under 2010-talet arbetat intensivt med 

utvärderingar av ämnen och utbildningsprogram. De ämnesvärderingar som 

genomförts senaste året skulle bestå av många olika moment: självvärderingar, 

studentstudier, alumnstudier och genomgångar av examensarbeten. Av det mesta av 

detta blev det en tummetott och det som återstod var egentligen uppsatsvärderingar. 

Dessa gjordes så att forskningsaspekter och teoretisk grund prioriterades. I nuläget är 

signalerna att några praktiska slutsatser inte bör förkomma i alltför stor grad i 

uppsatserna. I alla fall om det stör de mer höglodande teoretiska spekulationerna. Detta 

i en situation där våra studenter till nästan 100 procent skall ut i praktisk verksamhet. 

Några procent går i och för sig vidare till forskarutbildning. Nu finns det givetvis en 

del goda ting med att prioritera teori, men det är inte helt odiskutabelt. Teori utan 

praktik är väl i stort sett lika ointressant som praktik utan teori. Tycker i alla fall jag. 

 

I den inledande studien av ekonomutbildning på olika lärosäten (se bilaga 1 och 

Haglund, 1991) ställde vi en fråga som sedan varit med i så gott som alla 

studentenkäter sedan dess:  

 

Vad tycker du om studiernas inriktning? 

Studierna borde vara mer teoretiska 

 

 

 

Så här kommenterades resultaten från denna första studie: 

”Ett vanligt diskussionsämne bland studenter och lärare på ekonomlinjer är hur man 

skall balansera praktiska och teoretiska moment mot varandra i utbildningen. Om 

lärarnas ståndpunkt är given, dvs.. ”det finns inget mer praktiskt än en god teori”, så 

tycks studenternas åsikt likaså vara relativt entydig. En betryggande majoritet, 97 % av 

ekonomstudenterna vill inte få en mer teoretisk utbildning, och inte mindre än 51 % 

anser att utbildningen i nuläget är för teoretisk”.  

Resultaten har under 2000-talet varit i stort sett identiska med dem som vi fann 10-15 

år tidigare (Haglund m.fl., 2006 till och med 2011). 
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Studentenkäter 2006 till 2010 

 

Balans mellan teori och praktik 

 BALANS TEORI/PRAKTIK 
 

MER 
TEORI 

BRA 
BALANS 

MER 
PRAKTIK 

Campus våren 2006 3 % 42 % 55 % 

Campus hösten 2006 2 % 49 % 50 % 

Campus hösten 2007 3 % 45 % 52 % 

Internationella studenter våren 
2007 

10 % 70 % 30 % 

Campus hösten 2010  
Program 

3,1 % 53,6 % 43,3 % 

Campus hösten 2010  
Internationella Mastersprogram 

8,6 % 36,2 % 55,2 % 

Campus hösten 2010  
Fristående kurser 

6,5 % 59,1 % 34,4 % 

 

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 från våra studenter.  

 

Jag använde studentstudierna som underlag för en uppgift kring forskningsmetodik på 

en kurs för något år sedan. Det framgick av uppgiften att resultaten på frågan om 

balansen mellan teori och praktik varit i stort oförändrad under mer än 20 år. En 

holländsk student var upprörd, och undrade varför jag inte hade gjort något mer för att 

ändra situationen, och hur jag kunde arbeta i en organisation där det inte händer något. 

Ja, det kan man fråga sig. Det finns olika uppfattningar inom akademin och vi får se 

vart utvecklingen går. 

 

Sedan är det givetvis så att studenternas svar skiljer sig avsevärt mellan olika 

utbildningar. Redan i den longitudinella studien under 1900-talet (Andersson, 2000) 

var det tydligt att studenterna i vissa utbildningar är mer nöjda med balansen. 
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Longitudinell studie 1992-2000 

 

 

I diagrammet syns en skillnad i uppfattning för de olika utbildningarna. Det är främst 

kulturvetarna och kemiekonomerna som anser att det är en bra balans mellan teori och 

praktik. Ekonomer och internationella ekonomer vill genomgående ha mera av praktik 

i utbildningen. Att kemiekonomerna anser att det finns en bra balans mellan teori och 

praktik kan möjligen förklaras av ämnets karaktär, där konkreta laborationer utgör ett 

viktigt inslag. Att studenterna vill ha mer praktiska inslag i sin utbildning kommer 

tillbaka även bland de rekommendationer som de har angivit i enkäten. De vill ha mer 

studiebesök, mer kontakt med arbetslivet och verkligheten. Respondenterna anser även 

att det ska vara fler övningar och praktikfall än vad det varit i utbildningen de gått. 

 

I studentenkäterna 2010 (Haglund och Hong, 2011c) var det stora skillnader i svar från 

olika programstudenter. 

 
 

Studentenkät 2010 

 

Balans mellan teori och praktik - Programstudier  

BALANS TEORI/PRAKTIK  
PROGRAM 

MER 
TEORI 

BRA 
BALANS 

MER 
PRAKTIK 

Skatterätt och Ekonomi 
Magister 

 22,7 % 77,3 % 

Personal och Arbetsliv 1,6 % 40,3 % 58,1 % 

Politices kandidat  42,1 % 57,9 % 

Fastighetsekonomi 4,1 % 41,3 % 54,5 % 

Maskiningenjör  47,6 % 52,4 % 

Matematikekonomi 8,7 % 39,1 % 52,2 % 

Elektroingenjör 7,4 % 40,7 % 51,9 % 

Sjuksköterska 1,8 % 47,4 % 50,9 % 

Innovation och Designingenjör  50,0 % 50,0 % 
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BALANS TEORI/PRAKTIK  
PROGRAM 

MER 
TEORI 

BRA 
BALANS 

MER 
PRAKTIK 

Ekonomi 2,2 % 49,3 % 48,5 % 

Webb och Multimedia 2,4 % 50,0 % 47,6 % 

Energi- och Miljöingenjör  55,2 % 44,8 % 

Byggingenjör  55,6 % 44,4 % 

Mekatronikingenjör  55,6 % 44,4 % 

Lärare 1,7 % 55,0 % 43,3 % 

GENOMSNITT PROGRAM 3,1 % 53,6 % 43,3 % 

IT-Design 7,1 % 50,0 % 42,9 % 

Hälsa och Wellness 3,8 % 53,8 % 42,3 % 

Övriga program 5,3 % 52,6 % 42,1 % 

MKV Visuell och Design  59,3 % 40,7 % 

Information 7,9 % 52,6 % 39,5 % 

Projektledning  60,7 % 39,3 % 

Biovetenskap 4,2 % 58,3 % 37,5 % 

Vård- och Stödsamordnare 1,1 % 62,5 % 36,4 % 

MKV Globala Medier 8,8 % 55,9 % 35,3 % 

Civilingenjör 3,2 % 64,4 % 32,4 % 

Dataingenjör  68,8 % 31,3 % 

Rättsvetenskap 7,3 % 61,8 % 30,9 % 

Naturvetenskapligt Basår 4,3 % 80,4 % 15,2 % 

 

Det finns egentligen ingen programutbildning där en större grupp studenter efterlyser 

mer teoretiska studier. I de flesta av utbildningarna är majoriteten av studenterna nöjda 

med balansen i studierna. En handfull av programmen har en majoritet studenter, som 

vill ha en mer praktisk utbildning. Högst andel som önskar mer praktik finns bland de 

som läser det svenska magisterprogrammet inom Skatterätt och Ekonomi. Här vill tre 

av fyra studenter ha mer praktiska inslag i utbildningen.  
 

Studentenkät 2010 

 

Syn på balans teori/praktik under utbildningen  

BALANS TEORI/PRAKTIK 
CAMPUSSTUDENTER 

MER 
TEORI 

BRA 
BALANS 

MER 
PRAKTIK 

Startår 2010 5,1 % 60,1 % 34,8 % 

  2009 1,9 % 49,8 % 48,4 % 

  2008 3,4 % 35,4 % 61,2 % 

  2007 eller tidigare 3,6 % 45,4 % 51,0 % 

 

Vi har i tidigare studier analyserat hur synen på balans mellan teori och praktik 

utvecklas under studiernas gång. Liksom tidigare ser vi att studenternas önskemål om 

praktiska moment i studierna ökar från studiestarten. Bland förstaårsstudenter anger en 
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av tre att de vill ha med praktiska moment i studierna, medan motsvarande andel bland 

de som läser sitt tredje år är två av tre. Detta är en inte helt ologisk utveckling. 

  

Testar vi analysen på enskilda program kan skillnaderna vara ännu större. Här en 

analys av vad de som läser ekonomprogrammet 2010 tyckte. Under andra halvan av 

utbildningen vill mer än 9 av 10 ekonomstudenter få mer praktisk koppling i sin 

utbildning. 

 

Studentenkäten 2010 
 

Balans mellan teori och praktik – Ekonomstudenter  

BALANS TEORI/PRAKTIK  
STUDIESTART 

MER 
TEORI 

BRA 
BALANS 

MER 
PRAKTIK 

2010 3,4 % 67,8 % 28,7 % 

2009  33,3 % 66,7 % 

2008  9,1 % 90,9 % 

2007 eller tidigare  8,3 % 91,7 % 

Totalt 2,2 % 49,3 % 48,5 % 

 

Vid ett högskolepedagogiskt seminarium för ett antal år sedan diskuterade vi för och 

nackdelar med mer praktikinslag i utbildningen. Här summerade jag några argument 

mot mer praktik i studierna utveckling: 

 

 “Dom vet inte vad dom svarar på! Studenterna vet inte bäst! Det är vi som 

måste få bestämma!” 

 “Praktiken skall dom få reda på sen! Praktik har dom resten av livet på sig att 

få!” 

 ”Hur skall det gå till när vi har 150 studenter? Dom kan man ju inte skicka ut 

sådär bara …!”  

 ”Den som vill kan ju skaffa sig praktik själv!” 

 ”Dom kommer ju inte när vi har gästföreläsare!”  

 ”Att hatta runt på en praktikplats lär man sig ju inget på!” 

 

Avslutningsvis kan vi väl lägga till att alumners svar på de avslutande öppna frågorna 

om vad som varit mindre bra och vad som saknats i utbildningen domineras tydligt av 

önskemål och koppling mellan teori och praktik. En fråga som vi kan koppla till detta 

är om vi genom rekryteringen av lärare i högre utbildning har ett problem. 

Forskningsmeriter och andra meriter skall i princip vägas mot varandra men i 

realiteten blir det ofta nästan bara forskningsmeriterna som värderas. Vi har nog en 

brist på praktisk erfarenhet bland våra akademiska lärare. Har man aldrig arbetat 

praktiskt med ämnet man undervisar i blir det inte helt lätt att göra kopplingen mellan 

teori och praktik. Det slutliga svaret på frågan om teori eller praktik är väl givetvis 

både och. Teori som kopplas till verkligheten är det som behövs i alla utbildningar och 

som sagt opraktisk teori och teorilös praktik är inget att ha egentligen. Detta varken i 

yrkeslivet eller inom akademin. 
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Är det bra med stressade studenter i alla lägen? 
 

I olika undersökningar har vi försökt kartlägga den psykosociala miljön för våra 

studenter. Enligt Studentbarometern i Karlstad 2000 (Davidsson, 2000) anser 24 % av 

studenterna att de pressas av mängden information de får som inte är direkt kopplad 

till kursen. 30 % av studenterna stressas av all den information som de inte hinner ta 

del av, information som är kopplad till kursen. 3 % av studenterna instämmer helt i 

påståendet att de känner sig otillräckliga, 9 % instämmer mycket, 36 % instämmer 

något. På påståendet att man känner sig nedstämd instämmer 2 % av studenterna helt, 

5 % mycket och 26% något. Över hälften (53 %) av studenterna anger att de i någon 

mån har svårt att koppla av. 7 % av studenterna instämmer helt i påståendet att de har 

värk i nacke och axlar, 11 % instämmer mycket och 22 % instämmer något. På 

påståendet att man drabbats av sjukdom på grund av förhållandena i studierna 

instämmer 2 % helt, 4 % mycket och 13 % något.  

 

I den arbetsmiljöundersökning som Studentkårerna i Karlstad, Örebro och Växjö 

genomförde 2006 gick man igenom dessa aspekter en gång till och mycket detaljerat 

(Rundström m fl., 2006).  

 

”De resultat som framkommer vid vår undersökning visar att många studenter har flera 

fysiska och psykiska symptom med koppling till stress och brister i arbetsmiljön. 

Stressfaktorer och brister som också påvisas i vår undersökning. Mer än var fjärde 

student upplever sin hälsa som sämre nu än innan studierna påbörjades. Mer än hälften 

av studenterna har sömnsvårigheter och/eller känner trötthet. Nästan varannan kvinna 

har väldigt ofta eller ofta värk i nacke och axlar. Listan kan göras lång över studenter 

som har fysiska symptom av varierande grad. Vi kan också se att ju ”allvarligare” 

symptom desto lägre andel studenter som upplever dem. Nästan var femte student har 

återkommande mag- och tarmbesvär och var tionde tryck över bröstet och/eller 

hjärtklappning. Men betänk då att de senare är exempel på symptom som i det 

individuella fallet kan signalera att gränsen för vad som är hälsosamt för länge sedan 

passerats. De tidigare exemplen kan vara tidiga tecken på att situationen inte är 

hälsosam. 

 

Majoriteten, cirka två tredjedelar av studenterna, upplever ofta eller periodvis en 

negativ stress vilket avspeglar sig i deras fysiska och psykiska hälsa. Mer än var fjärde 

student känner sig ofta eller mycket ofta mycket nedstämd eller ledsen. Om vi vänder 

på det så finner vi att en knapp majoritet 56 % väldigt ofta eller ofta känner sig lugna 

och harmoniska. Mycket oroväckande eftersom att vara lugn och harmonisk bör vara 

någon form normaltillstånd och motsatsen undantaget. Hur ser framtiden ut för dessa 

studenter? Hur många är så allvarligt påverkade att de redan innan de etablerat sig på 

arbetsmarknaden är märkta av en tuff tillvaro som student? En tragedi för den enskilde 

och en kostsam börda för samhället att bära.” 

 

Efter en presskonferens där Studentkåren presenterade resultaten av studien 

sammanfattade Värmlandsnytt följande: 
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 ”Sönderstressade studenter!!! 

 Kritiken mot studenternas arbetsmiljö på universitetet är alarmerande. 

 Enligt studentkåren beror ohälsan bland annat på förlegade 

undervisningsmetoder och bristande stöd i utbildningen.” 

 

Det är inte bara från universitetet/högskolan som källan till stress finns. I 

Arbetsmiljöundersökningen ställdes ett antal frågor om var kraven på individen 

kommer från. Vi gjorde en analys där vi såg vilka studenter som känner höga krav från 

föräldrarna. Här baseras analyserna på urvalen på universiteten i Karlstad och i 

Örebro. Det är drygt 1 000 studenter som svarade. 

 

Studentkårens Arbetsmiljöundersökning 2006 

 

Enkät i Karlstad och Örebro Krav kommer från föräldrar 

Ja nej 

Utomnordiska föräldrar ja 21,5 % 78,5 % 

nej 11,2 % 88,8 % 

 

 

Enkät i Karlstad och Örebro Krav kommer från föräldrar 

Ja nej 

Kön man 16,5 % 83,5 % 

kvinna 10,2 % 89,8 % 

 

 

Enkät i Karlstad och Örebro Krav kommer från föräldrar 

Ja nej 

Utbildningsnivå 

föräldrar 

grundskola/motsvarande 8,3 % 91,7 % 

gymnasium/motsvarande 10,9 % 89,1 % 

universitet/motsvarande 15,4 % 84,6 % 

 

Den enskilda grupp bland studenterna som känner mest press från föräldrarna är män 

från familjer med utomnordisk bakgrund och där någon av föräldrarna har akademisk 

utbildning. Bland dessa studenter (28 män i gruppen) känner 39 % krav från 

föräldrarna. Om vi ser på kvinnor från samma bakgrund (52 kvinnor i gruppen) är 

motsvarande andel en tredjedel, 12 %. Denna andel motsvarar för övrigt genomsnittet 

för hela studentpopulationen. 

 

De fysiska och psykiska problem kopplade till stress som vi noterade i Studentkårens 

undersökning är givetvis inte bra. När studien gjordes talade vi om att den borde göras 
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om några år senare. Det var en relativt omfattande undersökning, men med många 

intressanta och bra frågor. Om vi fick möjlighet att välja ut de viktigaste och bästa 

frågorna från den enkäten så skulle vi få en riktigt bra arbetsmiljöenkät. Tyvärr har 

studien inte replikerats ännu snart 10 år senare.  

 

I de löpande studentundersökningarna har det inte funnits plats för mer detaljerade 

frågor om arbetsmiljön. Vi har istället använt oss av enkla frågor om hur man uppfattar 

studietempot och om man upplever stress. Det är svårt att säga vad som är lagom här. 

Ett för lågt tempo i studierna är givetvis inte positivt men å andra sidan kan ett alltför 

högt tempo som kombineras med hög stress alltför ofta vara negativt.  

 

I den första studien där vi ställde de här frågorna, dvs. undersökningen då vi 1990 

jämförde ekonomutbildningarna i Karlstad, Sundsvall, Göteborg, Växjö och Lund fick 

vi som ett intressant resultat att den utbildning som vi gemensamt i arbetsgruppen för 

studien kom fram till var den som värderades högst av studenterna också var den där 

man hade ett riktigt högt tempo. Det var ekonomutbildningen vid högskolan i Växjö. 

När vi arbetade med studien frågade vi representanterna, lärare och studenter från 

Växjö hur de lyckades hålla detta höga tempo. Vi fick svaret att de satte upp ett högt 

tempo från starten av utbildningen. Vid introduktionen så talade man om för 

studenterna att nu gäller det att arbeta hårt från början. Under de första terminerna så 

körde man sedan med ”polisfrågor”. Vi andra som ännu inte kommit på att använda 

”polisfrågor” och som inte ens visste vad dessa frågor gick ut på fick svaret. ”Ni vet 

sådana där frågor om vad som står i fotnoten på sidan 26 i läroboken”. Kanske kunde 

detta fungera, men det är inte helt okomplicerat att ställa krav. Vi återkommer till 

examinationens viktiga roll i ett senare avsnitt.  

 

Här några resultat från mätningar från 2006 och framöver (Haglund m.fl., 2006a till 

och med 2013). I dessa ställdes samma fråga om hur studenterna uppfattar 

studietempot.  
 

Studentenkäter 2006 till 2012 

Vad tycker du om studietempot vid Karlstads universitet (studier på Campus)? 

PROGRAM-
STUDENTER  

MYCKET 
FÖR HÖGT 

NÅGOT 
FÖR 

HÖGT 

LAGOM NÅGOT 
FÖR 
LÅGT 

MYCKET 
FÖR 
LÅGT 

Våren 2006 4,0 % 29,0 % 62,0 % 6,0 % 1,0 % 

Hösten 2006 5,0 % 30,0 % 59,0 % 6,0 % 1,0 % 

2007 2,0 % 17,0 % 70,0 % 10,0 % 2,0 % 

2010 7,4 % 35,4 % 51,4 % 5,1 % 0,7 % 

2011 3,4 % 28,2 % 62,2 % 5,7 % 0,4 % 

2012 5,9 % 30,6% 57,8% 5,0 % 0,6 % 
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Studentenkäter 2006 till 2012 

Vad tycker du om studietempot vid Karlstads universitet (studier på Campus)? 

INTERNATIONELLA 
STUDENTER 

MYCKET 
FÖR 

HÖGT 

NÅGOT 
FÖR 

HÖGT 

LAGOM NÅGOT 
FÖR 
LÅGT 

MYCKET 
FÖR 
LÅGT 

2007 4,0 % 22,0 % 59,0 % 11,0 % 4,0 % 

2010 12,1 % 35,3 % 46,8 % 5,2 % 0,6 % 

2011 6,0 % 38,6 % 39,8 % 13,3 % - 

2012 3,8 % 28,8 % 55,8 % 11,5 % - 

 

Studietempot verkar inte ha minskat mellan mätningarna. Många studenter anger att 

studietempot är mycket eller något för högt. Vad en bra nivå för studietempo skall 

ligga är som sagt svårt att enkelt ta ställning till.  

 

Hur balanserar men så att studenterna håller ett högt tempo utan att många studenter 

bränner ut sig av stress? Ser vi på några aktuella resultat från studentundersökningarna 

är det stora skillnader i stress och studietempo i olika utbildningsprogram.  

 

Studentenkäten 2012 
 

Vad tycker du om studietempot vid Karlstads universitet? 

PROGRAM-
STUDENTER 2012 

MYCKET 
FÖR 

HÖGT 

NÅGOT 
FÖR 

HÖGT 

LAGOM NÅGOT 
FÖR 
LÅGT 

MYCKET 
FÖR 
LÅGT 

Information & PR 17,4 % 52,2 % 30,4 % - - 

Civilingenjör 14,9 % 56,7 % 28,4 % - - 

Civilekonom-
programmet 

14,0 % 47,0 % 37,0 % 1,0 % 1,0 % 

Samhällsanalytiker 13,0 % 21,7 % 43,5 % 21,7 % - 

Ekonomi 11,3 % 29,8 % 54,0 % 4,8 % - 

Sjuksköterska 9,3 % 34,5 % 53,6 % 2,1 % 0,5 % 

Civilingenjör 
Datateknik 

7,7 % 76,9 % 15,4 % - - 

Webb och multimedia 7,7 % 17,9 % 71,8 % 2,6 % - 

Övriga program    7,1 % 35,7 % 57,1 % - - 

Master of Public 
Administration 

6,7 % 26,7 % 66,7 % - - 

Rättsvetenskapsprogr
ammet 

6,6 % 43,8 % 49,6 % - - 

Genomsnitt Program 5,9 % 30,6 % 57,8 % 5,0 % 0,6 % 
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PROGRAM-
STUDENTER 2012 

MYCKET 
FÖR 

HÖGT 

NÅGOT 
FÖR 

HÖGT 

LAGOM NÅGOT 
FÖR 
LÅGT 

MYCKET 
FÖR 
LÅGT 

Projektledning 5,0 % 25,0 % 65,0 % 5,0 % - 

Fastighetsekonomi 3,7 % 31,5 % 60,2 % 4,6 % - 

Politices kandidat 3,0 % 24,2 % 66,7 % 6,1 % - 

Socionomprogrammet 3,0 % 26,2 % 61,3 % 7,7 % 1,8 % 

Turismprogrammet 2,8 % 33,3 % 63,9 % - - 

Vård och 
stödsamordnar-
programmet 

2,8 % 12,7 % 78,9 % 5,6 % - 

Hälsa och Wellness 2,2 % 19,6 % 71,7 % 6,5 % - 

Miljövetenskap -  16,2 % 70,3 % 5,4 % 8,1 % 

Samhällsplanerar-
programmet 

- 18,2 % 75,0 % 6,8 % - 

MK globala medier - 22,2 % 74,1 % 3,7 % - 

MK visuell 
kommunikation och 
medier 

- 55,2 % 44,8 % - - 

Personal och arbetsliv - 10,5% 73,7% 14,5 % 1,3 % 

Civilingenjör 
Industriell ekonomi 

- 80,0% 10,0% 10,0 % - 

IT Design m.fl. - 21,3% 68,1% 10,6 % - 

 

 

Skillnaderna i hur man uppfattar studietempot är mycket stora mellan olika program, 

från utbildningar till Informatör, Civilingenjör och Civilekonom där klart mer än 50 

procent anser att tempot är mycket eller något för högt till programmen till 

Personalvetare, Miljövetare och Samhällsplanerare där mindre än 20 procent anger att 

tempot är för högt. 
 

I studien hösten 2005 ingick en fråga om studenterna upplever stress i sina studier. 

Denna fråga har sedan dess ställts i samtliga studentenkäter. Liksom för frågan om 

studietempot kan man fundera på vad som är ett bra svar på denna fråga. Givetvis 

måste högskolestudier ibland vara lite stressiga. Helt utan att några studenter känner 

stress tror vi inte att studierna håller måttet. Samtidigt kan stressen självfallet bli för 

hög.  
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Studentenkäter 2006 till 2012 

Upplever du stress i dina studier på Campus? 

PROGRAMSTUDENTER  JA, 
UPPLEVER 

STRESS 
GANSKA 

OFTA 

JA, IBLAND 
KAN DET 

VARA 
STRESSIGT 

NEJ, ÄR I 
ALLMÄNHET 

INTE 
STRESSAD 

NEJ, ÄR 
DEFINITIVT 

INTE 
STRESSAD 

Våren 2006 13,0 % 61,0 % 24,0 % 3,0 % 

Hösten 2006 13,0 % 63,0 % 20,0 % 3,0 % 

2007 9,0 % 55,0 % 33,0 % 4,0 % 

2010 19,0 % 33,3 % 38,1 % 9,5 % 

2011 12,8 % 59,9 % 24,8 % 2,6 % 

2012 17,4 % 60,4 % 20,9 % 1,4 % 

 

Studentenkäter 2007 till 2012 

Upplever du stress i dina studier på Campus? 

INTERNATIONELLA 
STUDENTER 

JA, 
UPPLEVER 

STRESS 
GANSKA 

OFTA 

JA, IBLAND 
KAN DET 

VARA 
STRESSIGT 

NEJ, ÄR I 
ALLMÄNHET 

INTE 
STRESSAD 

NEJ, ÄR 
DEFINITIVT 

INTE 
STRESSAD 

2007 9,0 % 38,0 % 37,0 % 17,0 % 

2010 18,4 % 59,8 % 18,4 % 3,4 % 

2011 14,1 % 56,5 % 25,9 % 3,5 % 

2012 9,6 % 57,7 % 28,8 % 3,8 % 

 

Bilden av hur stressnivån bland våra studenter är ganska likartad mellan svenska och 

utländska studenter. Som helhet kanske vi kan sammanfatta att ungefär två av tre 

studenter upplever ibland eller ofta stress i sina studier. Nästan var femte student anger 

att de upplever en besvärande stress ofta.  
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Studentenkäten 2012 
 

Upplever du stress i dina studier? 
PROGRAMSTUDENTER 2012 JA, 

UPPLEVER 
STRESS 
GANSKA 

OFTA 

JA, IBLAND 
KAN DET 

VARA 
STRESSIGT 

NEJ, ÄR I 
ALLMÄNHET 

INTE 
STRESSAD 

NEJ, ÄR 
DEFINITIVT 

INTE 
STRESSAD 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi 

40,0 % 40,0 % 20,0 % - 

MK visuell kommunikation 
och medier 

35,7 % 60,7 % 3,6 % - 

Information & PR 34,8 % 52,2 % 13,0 % - 

Civilekonomprogrammet 29,3 % 63,6 % 7,1 % - 

Civilingenjör 26,9 % 62,7 % 9,0 % 1,5 % 

Sjuksköterska 25,4 % 59,6 % 14,0 % 1,0 % 

Ekonomi 24,2 % 52,4 % 21,0 % 2,4 % 

Civilingenjör Datateknik 23,1 % 46,2 % 30,8 % - 

Politices kandidat 19,4 % 58,1 % 16,1 % 6,5 % 

Rättsvetenskaps-
programmet 

19,3 % 71,1 % 9,6 % - 

Samhällsanalytiker 17,4 % 34,8 % 47,8 % - 

Genomsnitt Program 17,4 % 60,4 % 20,9 % 1,4 % 

Vård och 
stödsamordnarprogrammet 

16,9 % 71,8 % 11,3 % - 

MK globala medier 15,4 % 57,7 % 26,9 % - 

Projektledning 15,0 % 70,0 % 15,0 % - 

Övriga program    14,3 % 64,3 % 21,4 % - 

Turismprogrammet 13,9 % 61,1 % 25,0 % - 

Fastighetsekonomi 11,9 % 67,9 % 19,3 % 0,9 % 

Socionomprogrammet 11,8 % 56,2 % 30,8 % 1,2 % 

Webb och multimedia 10,3 % 61,5 % 25,6 % 2,6 % 

Samhällsplanerarprogramm
et 

9,1 % 65,9 % 25,0 % - 

Hälsa och Wellness 8,9 % 68,9 % 22,2 % - 

Master of Public 
Administration 

7,7 % 76,9 % 7,7 % 7,7 % 

Personal och arbetsliv 6,4 % 50,0 % 41,0 % 2,6 % 

Miljövetenskap 5,4 % 70,3 % 18,9 % 5,4 % 

IT Design m.fl. 4,2 % 54,2 % 35,4 % 6,2 % 
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Liksom när det gäller studietempo skiljer sig svaren om stress mycket mellan olika 

program. Bland de som läser till Informatör, Civilingenjör och till Civilekonom 

upplever mer än var fjärde student stress ganska ofta. De program som har lägst 

stressnivå har en motsvarande andel av några få procent.   

 

Olika studenter har olika krav, motivation och olika möjlighet att prestera. Det är alltså 

svårt att hitta en bra balans när man lägger upp utbildningar. Om jag skall försöka ge 

något svar på frågan om vad som är lagom när det gäller tempo och stress är följande 

resonemang ett försök. Lågt tempo tycker jag att mycket få studenter skall behöva 

känna. Sedan borde det finnas en balans i åsikter att studierna har något för högt temo 

och att studierna har lagom tempo. När många studenter tycker att tempot är mycket 

för högt borde en varningsklocka ringa för de som planerar studierna. När det gäller 

stress är det naturligt att studierna ibland måste vara stressiga. När många studenter 

upplever stress ganska ofta kan det vara ett tecken på att något är fel. Omvänt kan det 

vara problematiskt om många studenter tycker att de definitivt inte är stressade.  

 

Frågan om vad som är lagom när det gäller studietempo och stress är svår och 

intressant. Här borde man forska mer. Varför gör ingen en uppföljning av 

Studentkårens studie? Samarbetet mellan lärosäten är föredömligt i den här studien. 

Jag framförde en gång en fråga till ett annat universitet, som faktiskt också fått mycket 

goda resultat i Studentspegelns mätningar, om de ville vara med i ett projekt där vi 

genomför mätningar tillsammans. Den gången fick jag svaret att de inte alls var 

intresserade. En annan intressant reflektion var att när vi analyserade resultaten från 

Studentkårens arbetsmiljöenkät så gjorde vi det i Karlstad också för de andra 

deltagande lärosätena. Något lärosäte tycktes ligga lite sämre till på några av de viktiga 

frågorna. Har vi tre deltagare i en mätning måste ju någon ligga sämst till normalt i 

alla fall. Från det lärosätets håll fick vi då signaler om att de egentligen inte var så 

intresserade av att presentera dessa resultat, och då var det ändå den lokala 

Studentkåren det handlar om.  
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”Studentinflytande det vill dom ju inte ha!” 
 

I undersökningen hösten 2005 (Haglund m.fl., 2005 till och med 2011c) ingick en 

fråga om studentinflytande. Frågan lydde: Tycker du att studenterna kan påverka 

utbildningens uppläggning? Vi valde att ställa frågan mer generellt och inte om 

individen själv tycker att han/hon kan påverka studiernas uppläggning. 

 

Studentenkäter 2006 till 2010 

Studentinflytande 
STUDENTINFLYTANDE JA, 

DEFINITIVT 
JA, 

DELVIS 
NEJ, 

KNAPPAST 
NEJ, 

DEFINITIVT INTE 

Campus våren 2006 4 % 56 % 37 % 4 % 

Campus hösten 2006 5 % 46 % 45 % 4 % 

Campus hösten 2007 5 % 50 % 41 % 5 % 

Internationella 
studenter våren 2007 

15 % 51 % 29 % 5 % 

Campus hösten 2010  
Program 

5,4 % 49,1% 41,4% 4,1 % 

Campus hösten 2010  
Internationella 
Mastersprogram 

26,3 % 52,0% 18,1% 3,5 % 

Campus hösten 2010  
Fristående kurser 

8,1 % 51,7% 38,3% 2,0 % 

 

Resultaten visar inte på några alltför genomgripande förändringar mellan åren. Bland 

våra svenska programstudenter är det fortfarande en liten minoritet som anger att 

studenter definitivt har inflytande. En positiv signal är att bland våra internationella 

Mastersstudenter andelen som tycker att studentinflytandet är starkt har ökat i senaste 

mätningen.  

 

Studentkårens enkätundersökning 2006 i samarbete med kårerna i Örebro och Växjö 

ger en ännu dystrare bild när det gäller studentinflytandet.  

 

Studentkårens arbetsmiljöenkät 2006 

 

Studentinflytande bland campusstudenter  
 

STUDENT-
INFLYTANDE 

JA, 
DEFINITIVT 

JA, 
DELVIS 

NEJ, 
KNAPPAST 

NEJ, 
DEFINITIVT 
INTE 

vt2006 1 % 34 % 54 % 11 % 
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Studentenkäten 2012 
 

Studentinflytande – Programstudier 

STUDENTINFLYTANDE  
PROGRAM 

JA, 
DEFINITIVT 

JA, DELVIS NEJ, 
KNAPPAST 

NEJ, 
DEFINITIVT 

INTE 

MKV Visuell och 
Design 

14,8 % 48,1 % 37,0 %  

Matematikekonomi 13,0 % 39,1 % 39,1 % 8,7 % 

Politices kandidat 11,1 % 33,3 % 50,0 % 5,6 % 

Vård- och 
Stödsamordnare 

10,3 % 57,5 % 32,2 %  

Information 8,1 % 64,9 % 27,0 %  

Hälsa och Wellness 8,0 % 64,0 % 28,0 %  

Byggingenjör 7,4 % 59,3 % 25,9 % 7,4 % 

Webb och Multimedia 7,1 % 64,3 % 26,2 % 2,4 % 

IT-Design 7,0 % 46,5 % 46,5 %  

Fastighetsekonomi 6,6 % 44,6 % 42,1 % 6,6 % 

Ekonomi 6,5 % 31,9 % 52,2 % 9,4 % 

Dataingenjör 6,3 % 43,8 % 43,8 % 6,3 % 

MKV Globala Medier 5,9 % 79,4 % 14,7 %  

Personal och Arbetsliv 5,6 % 58,1 % 33,9 % 2,4 % 

Mekatronikingenjör 5,6 % 33,3 % 61,1 %  

GENOMSNITT 
PROGRAM 

5,4 % 49,1 % 41,4 % 4,1 % 

Övriga program 5,3 % 57,9 % 36,8 %  

Sjuksköterska 5,3 % 40,4 % 47,4 % 7,0 % 

Maskiningenjör 5,0 % 35,0 % 55,0 % 5,0 % 

Biovetenskap 4,2 % 54,2 % 38,9 % 2,8 % 

Civilingenjör 3,7 % 47,9 % 43,8 % 4,6 % 

Elektroingenjör 3,7 % 40,7 % 48,1 % 7,4 % 

Projektledning 3,6 % 57,1 % 39,3 %  

Energi- och 
Miljöingenjör 

3,4 % 55,2 % 37,9 % 3,4 % 

Rättsvetenskap 1,8 % 49,1 % 47,3 % 1,8 % 

Innovation och 
Designingenjör 

 66,7 % 33,3 %  

Lärare  53,2 % 45,2 % 1,6 % 

Skatterätt och  
Ekonomi Magister 

 40,9% 50,0% 9,1 % 

Naturvetenskapligt 
Basår 

 31,1% 60,0% 8,9 % 

 

Graden av studentinflytande skiftar ganska mycket mellan de olika programmen. 

Bland många program anger ändå en majoritet av studenterna att studenter definitivt 



60 

 

eller delvis kan påverka studierna. Bland en dryg handfull av programmen anger en 

majoritet av studenterna att de knappast eller inte alls kan påverka studierna. 
 

Studentenkäten 2012 
 

Studentinflytande - Internationella Masterutbildningar 
STUDENTINFLYTANDE  
MASTERSPROGRAM 

JA, 
DEFINITIVT 

JA, DELVIS NEJ, 
KNAPPAST 

NEJ, 
DEFINITIVT INTE 

Övriga 
Masterutbildningar 

40,0 % 56,0 % 4,0 %  

Master  
Electrical Engineering 

34,8 % 52,2 % 10,9 % 2,2 % 

MBA Marketing 28,6 % 50,0 % 21,4 %  

GENOMSNITT 
MASTER 

26,3 % 52,0 % 18,1 % 3,5 % 

MBA  
Accounting and 
Finance 

26,1 % 43,5 % 30,4 %  

MBA Management 18,2 % 54,5 % 27,3 %  

MBA 16,7 % 66,7 % 8,3 % 8,3 % 

MBA  
Services Management 

14,3 % 71,4 % 7,1 % 7,1 % 

Master  
Industrial 
Management 

12,5 % 37,5 % 37,5 % 12,5 % 

Master  
Global Media Studies 

10,0 % 40,0 % 40,0 % 10,0 % 

 

Studentinflytande upplevdes som relativt bra bland dem som följde våra internationella 

program. Inom praktiskt taget alla av dessa program upplevde en majoritet av 

studenterna att man definitivt eller i alla fall delvis hade ett inflytande. 

 

Jag diskuterade dessa resultat med en pedagogiskt ansvarig person på universitetet. 

Min syn var att vi borde arbeta mer med dessa frågor och att svaren inte var 

tillfredsställande. Jag fick då svaret: ”Jo, men inflytande det vill dom ju inte ha!”. Jag 

höll inte med om detta och gick då vidare och försökte se om det finns 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. 
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Studentenkäten 2012 

 

Samband mellan studentinflytande och uppfattning om utbildningens kvalitet 
UTBILDNINGSKVALITETEN  
ÄR HÖG 
CAMPUSSTUDENTER 

INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Påverka 
sina 
studier 

Ja,  
definitivt 

45,0 % 40,7 % 10,7 % 2,1 % 1,4 % 

  Ja, delvis 36,2 % 52,4 % 7,4 % 3,5 % 0,4 % 

  Nej,  
knappast 

21,7 % 56,9 % 16,4 % 3,8 % 1,3 % 

  Nej,  
definitivt 
inte 

17,6 % 41,2 % 20,6 % 16,2 % 4,4 % 

 

Studenter som ser möjligheter att påverka sina studier anser att utbildningen håller en 

hög kvalitet 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.  
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Goda lärare och väl fungerande administration, vad är viktigast? 
 

Från studentundersökningarna 2006 (Haglund, 2006a till och med 2013b) har två 

centrala frågor om lärares insatser ställts i våra enkäter vid universitetet: 

- Lärarna är kunniga  

- Lärarna är stödjande     

   

Detta är ett urval av de frågor om lärarnas insatser som ställdes i högskoleverkets 

Studentspegelundersökningar 2002 och 2007, som vi analyserade ovan. Efter att ha 

testat alla tre frågor om lärarna valde vi dessa två som de mest intressanta och de som 

ger mest skiftande svar från studenter.   
 

Studentenkäter 2006 till 2012 

Lärarna är kunniga 

PROGRAM-
STUDENTER  

INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Våren 2006 32,0 % 51,0 % 12,0 % 4,0 % 1,0 % 

Hösten 2006 42,8 % 48,4 % 6,6 % 1,8 % 0,4 % 

2007 46,5 % 40,7 % 8,7 % 2,9 % 1,2 % 

2010 42,7 % 47,8 % 6,3 % 2,7 % 0,6 % 

2011 41,8 % 48,8 % 6,0 % 2,9 % 0,6 % 

2012 39,7 % 48,2 % 8,4 % 3,4 % 0,4 % 

 

Studentenkäter 2010 till 2012 

 

Lärarna är kunniga 

INTER-
NATIONELLA 
STUDENTER 

INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

2010 46,5 % 40,7 % 8,7 % 2,9 % 1,2 % 

2011 41,4 % 51,7 % 3,4 % 2,3 % 1,1 % 

2012 44,2 % 48,1 % 3,8 % 1,9 % 1,9 % 

 

En stor majoritet av våra studenter anger att de upplever lärarna helt eller delvis som 

kunniga. Denna uppfattning verkar vara relativt oförändrad mellan våra mätningar. Låt 

oss studera de senaste resultaten lite mer i detalj. 
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Studentenkäten 2012 

 

Lärarna är kunniga 
PROGRAMSTUDENTER 2012 INSTÄM-

MER HELT 
INSTÄM-

MER 
DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Master of Public 
Administration 

80,0 % 13,3 % 6,7 % - - 

Projektledning 70,0 % 30,0 %  - - - 

Rättsvetenskaps-
programmet 

66,4 % 29,2 % 2,2 % 0,7 % 1,5 % 

Politices kandidat 62,5 % 28,1 % 6,2 % 3,1 % - 

MK globala medier 59,3 % 37,0 % - 3,7 % - 

Samhällsanalytiker 52,2 % 39,1 % 8,7 % - - 

Information & PR 52,2 % 39,1 % 8,7 % - - 

Hälsa och Wellness 48,9 % 40,0 % 8,9 % 2,2 % - 

MK visuell kommunikation 
och medier 

48,3 % 48,3 % 3,4 % - - 

Vård och stödsamordnar-
programmet 

45,1 % 49,3 % 5,6 % - - 

Sjuksköterska 43,6 % 50,3 % 4,6 % 1,5 % - 

Socionomprogrammet 41,9 % 50,3 % 5,4 % 2,4 % - 

Genomsnitt Program 39,7 % 48,2 % 8,4 % 3,4 % 0,4 % 

Turismprogrammet 38,9 % 47,2 % 5,6 % 5,6 % 2,8 % 

Civilingenjör 38,8 % 46,3 % 6,0 % 9,0 % - 

Civilingenjör Datateknik 38,5 % 38,5 % 23,1 % - - 

Miljövetenskap 35,1 % 59,5 % 2,7 % 2,7 % - 

Personal och arbetsliv 32,7 % 58,3 % 7,7 % 1,3 % - 

Fastighetsekonomi 32,1 % 50,0 % 9,8 % 8,0 % - 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi 

30,0 % 30,0 % 30,0 % 10,0 % - 

Civilekonomprogrammet 27,0 % 50,0 % 10,0 % 12,0 % 1,0 % 

Samhällsplanerarprogram
met 

24,4 % 61,0 % 14,6 % - - 

Övriga program    21,4 % 64,3 % 14,3 % - - 

Webb och multimedia 20,5 % 66,7 % 10,3 % 2,6 % - 

IT Design m.fl. 18,8 % 60,4 % 16,7 % 4,2 % - 

Ekonomi 17,4 % 51,2 % 24,0 % 5,0 % 2,5 % 
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Andelen studenter som inte anser att lärarna är kunniga är ganska lika mellan 

programmen. Däremot skiljer sig åsikterna om graden av lärarnas kunskaper mycket 

mellan olika utbildningar.  

 

Studentenkäten 2012 

 

Lärarna är kunniga 
INTERNATIONELLA 
STUDENTER 2012 

INSTÄM-
MER 
HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Marketing and Service 
management 

66,7 % 33,3 % - - - 

Genomsnitt Master 44,2 % 48,1 % 3,8 % 1,9 % 1,9 % 

Övriga Mastersprogram    38,5 % 50,0 % 7,7 % 3,8 % - 

Accounting 35,7 % 57,1 % - - 7,1 % 

 

Inställningen till kompetensen bland lärarna är bland våra internationella studenter är 

ungefär lika med vad som de svenska programstudenterna tycker. Även när det gäller 

Mastersprogrammen finns ganska stora skillnader i synen på lärarnas kunskaper. 

 

I de tidigare undersökningarna ingick frågan om lärarna är tillmötesgående. Vi kan 

alltså inte jämföra direkt med tidigare mätningar när det gäller om lärarna är stödjande 

 

 

Studentenkäter 2010 till 2012 

Lärarna är stödjande 

PROGRAM-
STUDENTER  

INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

2010 31,3 % 51,7 % 13,8 % 2,5 % 0,7 % 

2011 30,3 % 55,0 % 11,5 % 2,3 % 0,9 % 

2012 29,6 % 52,4 % 13,1 % 4,2 % 0,6 % 
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Studentenkäter 2010 till 2012 

Lärarna är stödjande 
INTERNATIONELLA 
STUDENTER 

INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

2010 42,0 % 42,0 % 13,2 % 2,3 % 0,6 % 

2011 44,8 % 36,8 % 13,8 % 2,3 % 2,3 % 

2012 41,2 % 47,1 % 5,9 % 3,9 % 2,0 % 

 

Studentenkäten 2012 

Lärarna är stödjande 
PROGRAMSTUDENTER 2012 INSTÄM-

MER HELT 
INSTÄM-

MER 
DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Master of Public 
Administration 

73,3 % 20,0 % 6,7 % - - 

Samhällsanalytiker 52,2 % 43,5 % 4,3 % - - 

Projektledning 50,0 % 50,0 % - - - 

Rättsvetenskaps-
programmet 

48,2 % 41,6 % 8,0 % 1,5 % 0,7 % 

Politices kandidat 43,8 % 40,6 % 12,5 % 3,1 % - 

Hälsa och Wellness 41,3 % 54,3 % 2,2 % 2,2 % - 

Sjuksköterska 40,1 % 48,2 % 10,7% 1,0 % - 

MK globala medier 37,0 % 33,3 % 14,8 % 14,8 % - 

Socionomprogrammet 35,5 % 55,0 % 8,9 % 0,6 % - 

Webb och multimedia 30,8 % 59,0 % 10,3 % - - 

Genomsnitt Program 29,6 % 52,4 % 13,1 % 4,2 % 0,6 % 

Personal och arbetsliv 28,8 % 56,2 % 10,5 % 4,6 % - 

MK visuell 
kommunikation och 
medier 

27,6 % 48,3 % 20,7 % 3,4 % - 

IT Design m.fl. 27,1 % 60,4 % 8,3 % 2,1 % 2,1 % 

Miljövetenskap 27,0 % 62,2 % 8,1 % 2,7 % - 

Civilingenjör 26,9 % 43,3 % 20,9 % 7,5 % 1,5 % 

Turismprogrammet 25,0 % 55,6 % 13,9 % 5,6 % - 

Civilingenjör Datateknik 23,1 % 46,2 % 30,8 % - - 

Vård och 
stödsamordnar-

18,3 % 64,8 % 12,7 % 4,2 % - 
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PROGRAMSTUDENTER 2012 INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

programmet 

Fastighetsekonomi 15,3 % 60,4 % 16,2 % 7,2 % 0,9 % 

Ekonomi 14,9 % 48,8 % 19,8 % 14,0 % 2,5 % 

Samhällsplanerarprogra
mmet 

13,6 % 70,5 % 15,9 % - - 

Information & PR 13,0 % 73,9 % 8,7 % 4,3 % - 

Civilekonomprogramme
t 

11,0 % 49,0 % 29,0 % 10,0 % 1,0 % 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi 

10,0 % 70,0 % 20,0 % - - 

Övriga program    7,1 % 57,1 % 21,4 % - 14,3 % 

 

Inom praktiskt taget alla program anger en stor majoritet av studenterna att lärarna är 

helt eller delvis stödjande. Bland en handfull program till ligger andelen som anser att 

lärarna är stödjande över 90 procent.   

 

Studentenkäten 2012 

Lärarna är stödjande 
INTERNATIONELLA 
STUDENTER 2012 

INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Övriga 
Mastersprogram    

48,0 % 36,0 % 8,0 % 8,0 % - 

Marketing and 
Service management 

41,7 % 50,0 % 8,3 % - - 

Genomsnitt Master 41,2 % 47,1 % 5,9 % 3,9 % 2,0 % 

Accounting 28,6 % 64,3 % - - 7,1 % 

 

Våra internationella studenter anger i relativt stor utsträckning att läraren är mycket 

stödjande. Jämfört med våra svenska programstudenter är andelen något högre bland 

internationella studenter. 

När vi konstaterade att vår administration låg i en klass för sig själv i toppen av 

svenska lärosäten fick vi en del interna kommentarer att våra kurssekreterare var 

”studenternas daddor som curlade studenterna för mycket”. Låt oss då se vad 

studenterna tycker om vår administration när vi ställer frågor från Studentspeglarna i 

våra lokala studentstudier. Från 2010 har några viktiga frågor om administrationen 

tillkommit i enkäterna. Frågorna är nu mer preciserade än i tidigare undersökningar.  
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Studentenkäter 2007 till 2012 

Administrativ personal är tillmötesgående 
PROGRAM-
STUDENTER  

INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

2007 20,0 % 39,0 % 31,0 % 7,0 % 2,0 % 

2010 26,1 % 45,4 % 22,5 % 5,0 % 1,0 % 

2011 41,1 % 37,2 % 16,2 % 4,0 % 1,1 % 

2012 44,0 % 38,3 % 13,3 % 3,3 % 1,1 % 

 

 

Studentenkäter 2010 till 2012 

Administrativ personal är tillmötesgående 
INTERNATIONELLA 
STUDENTER 

INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

2010 37,0 % 38,2 % 22,5 % 8,1 % 2,3 % 

2011 38,6 % 45,8 % 10,8 % 2,4 % 2,4 % 

2012 46,0 % 44,0 % 4,0 % 6,0 % - 

 

Andelen studenter som är nöjda med administrationen på universitetet är mycket hög. 

Omkring fyra av fem studenter är nöjd med hur den fungerar. Som vi nämnt tidigare 

var här resultaten för Karlstads universitet utomordentligt goda Studentspegel-

undersökningarna som genomfördes av Högskoleverket 2002 och 2007. Vi hade i 

särklass mest nöjda studenter i hela landet här. 
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Studentenkäten 2012 
  

Administrativ personal är tillmötesgående 
PROGRAMSTUDENTER 2012 INSTÄM-

MER 
HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Socionomprogrammet 67,1 % 26,9 % 4,8 % 1,2 % - 

Vård och 
stödsamordnar-
programmet 

63,4 % 28,2 % 4,2 % 4,2 % - 

Master of Public 
Administration 

60,0 % 26,7 % 6,7 % 6,7 % - 

Hälsa och Wellness 58,7 % 21,7 % 10,9 % 6,5 % 2,2 % 

Övriga program    50,0 % 42,9 % 7,1 % - - 

Samhällsanalytiker 47,8 % 26,1 % 26,1 % - - 

Miljövetenskap 47,2 % 25,0 % 25,0 % 2,8 % - 

Rättsvetenskaps-
programmet 

46,7 % 37,2 % 10,2 % 3,6 % 2,2 % 

Webb och multimedia 46,2 % 38,5 % 12,8 % 2,6 % - 

MK visuell komm. och 
medier 

44,8 % 34,5 % 10,3 % 3,4 % 6,9 % 

Genomsnitt Program 44,0 % 38,3 % 13,3 % 3,3 % 1,1 % 

Civilekonomprogrammet 41,1 % 38,9 % 14,7 % 4,2 % 1,1 % 

Ekonomi 40,3 % 42,9 % 12,6 % 4,2 % - 

Sjuksköterska 40,2 % 47,4 % 9,8 % 2,1 % 0,5 % 

Politices kandidat 39,4 % 30,3 % 27,3 % 3,0 % - 

Civilingenjör Datateknik 38,5 % 30,8 % 23,1 % 7,7 % - 

Civilingenjör 38,5 % 44,6 % 15,4 % - 1,5 % 

IT Design m.fl. 38,3 % 42,6 % 12,8 % 6,4 % - 

Samhällsplanerar-
programmet 

37,5 % 50,0 % 12,5 % - - 

Personal och arbetsliv 36,0 % 37,3 % 19,3 % 5,3 % 2,0 % 

Information & PR 34,8 % 43,5 % 17,4 % 4,3 % - 

Turismprogrammet 31,4 % 28,6 % 14,3 % 17,1 % 8,6 % 

Fastighetsekonomi 30,9 % 49,1 % 16,4 % 1,8 % 1,8 % 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi 

30,0 % 50,0 % 20,0 % - - 

MK globala medier 25,9 % 40,7 % 33,3 % - - 

Projektledning 25,0 % 55,0 % 20,0 % - - 



69 

 

 

Uppfattningarna om administrationen är tillmötesgående varierar mellan olika 

program.  
 

Studentenkäten 2012 
  

Administrativ personal är tillmötesgående 
INTERNATIONELLA 
STUDENTER 2012 

INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Accounting 61,5 % 38,5 % - - - 

Genomsnitt Master 46,0 % 44,0 % 4,0 % 6,0 % - 

Marketing and Service 
management 

41,7 % 50,0 % - 8,3 % - 

Övriga 
Mastersprogram    

40,0 % 44,0 % 8,0 % 8,0 % - 

 

Den genomsnittliga nivån av tillmötesgående är ungefär på samma nivå bland de 

internationella Mastersprogrammen som bland övriga program. Även bland dessa 

program är skillnaderna stora i hur man ser på den administrativa personalen. 

 

I undersökningarna 2011 och 2012 ingick ett antal frågor kring övriga 

servicefunktioner i utbildningen. Vi frågade här om hur studenterna upplever 

kvaliteten i studievägledning och kursvärderingar.  
 

Vi har liksom i tidigare enkäter inte ställt frågor kring vad som var mest viktigt för 

studenterna. Ett försök att väga vilka av servicefaktorerna som är av mest vikt för 

studenterna har istället gjorts genom några enkla multipla regressioner. De beroende 

variablerna har då varit studenternas helhetsbedömning av studierna i form av svar på 

frågan om hur man upplever utbildningskvaliteten i Karlstad. De oberoende 

variablerna är frågorna om lärare och administration som redovisats ovan. Höga 

betakoefficienter i regressionerna antyder att sambandet är tydligt mellan en viss 

kvalitetsfaktor och att man sedan blir nöjd med utbildningen. Vi har tidigare 

kommenterat den 2012 tillkommande frågan om examination och att den plötsligt 

kommer upp högt i analyserna. De övriga tendenserna har upprepats i studie efter 

studie.  
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Studentenkäten 2012 

Kvalitetsfaktorer – Utbildningskvalitet 

CAMPUSSTUDENTER 2012 BETA 

Krävande Examinationer ,320 

Kunniga Lärare ,254 

Stödjande Lärare ,173 

Väl fungerande Kursvärderingar ,104 

Väl fungerande Studievägledning ,056 

Administrativ personal tillmötesgående ,028 

 

Totalt förklaras 38 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet 

(justerad R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 

 

Studentenkäten 2012 
 

Kvalitetsfaktorer – Utbildningskvalitet 

INTERNATIONELLA STUDENTER 2012 BETA 

Väl fungerande Kursvärderingar ,443 

Krävande Examinationer ,424 

Administrativ personal tillmötesgående ,151 

Kunniga Lärare ,144 

Stödjande Lärare -,187 

Väl fungerande Studievägledning -,283 

 

Totalt förklaras 32 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet 

(justerad R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 

 

Vilka slutsatser kan man så dra om vad som är viktigast lärare eller administration? 

Analyserna visar att det främst är lärarnas insatser som samvarierar med att man som 

student upplever utbildningen som att den håller hög kvalitet. Samtidigt bör en 

fungerande administration vara en viktig en ”hygienfaktor” dvs. något som måste 

fungera för att man skall värdera utbildningen som positiv över huvud taget. Sedan när 

man väl har en fungerande administration, som vi tydligen har en tradition av, är det 

lärarinsatser och själva undervisningen och examinationen som spelar roll. Slutsatsen 

är väl egentligen att både väl fungerande administration och goda lärare behövs för en 

förstklassig utbildning. En medelmåttig administration med lysande lärare kanske 

skulle vara en relativt bra utbildning medan en fantastisk administration med 

undermåliga lärare inte skulle vara något värt att satsa på alls. Men som sagt båda 

faktorerna är viktiga.  
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Vad har studenterna lärt sig och vad vill de lära sig?  
 

Det inte helt enkelt att definiera vad kvalitet i utbildning är. Inför uppsatsarbetet på 

ekonomlinjen vid högskolan här i Karlstad arbetade vi i slutet av 1980-talet med en 

övning i problemanalys. Studenterna fick i uppgift att analysera frågan 

”Ekonomkvalitet vad är det?”. Förutsättningarna var att studenten deltar i en 

kvalitetsgrupp inom högskolan som har till uppgift att komma fram med förslag på hur 

utbildningen skall förändras och då givetvis helst förbättras. Innan man inom 

högskolan kan ta ställning till vad som skall göras måste målet med utbildningen 

diskuteras. Vad är egentligen god kvalitet på en ekonom?  

 

Studenterna letade förtvivlat i den kurslitteratur de tidigare studerat och hittade ganska 

snart en modell som verkade passa väl. I en tidigare kurs hade man studerat 

marknadsföring av tjänster. Ett mycket spritt synsätt vid denna tid (slutet av 1980-

talet) var en modell som skiljer mellan teknisk och funktionell kvalitet. Se modellen av 

Grönroos (1985) i de inledande avsnitten i denna skrift. Kunden jämför förväntad 

tjänst med upplevd tjänst, och denna jämförelse utmynnar i en värdering av upplevd 

kvalitet. Denna upplevelse påverkas dels av teknisk kvalitet, t ex tekniska lösningar, 

maskiner, ADB-system och sakkunskap, samt dels av funktionell kvalitet, som 

exempelvis attityder, interna relationer, beteende, tjänstvillighet, internt klimat, miljö, 

utseende, tillgänglighet och fortlöpande kundkontakt. De två kvalitetsfaktorerna 

motsvaras av frågor om ”vad som levereras?” och ”hur detta levereras?” 

 

Det här synsättet passade ur studenternas synvinkel utmärkt för en diskussion om vad 

som var bra och mindre bra med ekonomutbildningen. När vi vid seminariet i 

uppsatskursen diskuterat modellen ett tag, kom vi emellertid underfund med att den 

egentligen inte alls ger svar på frågan vad en bra ekonom är. När man söker sitt första 

jobb efter ekonomexamen, ställer den förhoppningsvis blivande arbetsgivaren frågor 

om vilken kvalitet man har som ekonom. De faktorer av teknisk och funktionell 

karaktär som studenterna lagt fram som lösningen på problemet vad en bra ekonom är, 

duger tyvärr inte riktigt som svar i en anställningsintervju. 

 

”Varför skall jag anställa dig?” 

”Jo, på högskolan hade vi ett väldigt bra ADB-system, sekreterarna var vänliga, man 

kunde alltid få tag på en lärare om man hade en fråga och lokalerna var trevliga!” 

 

De faktorer som definierats i modellen vad gäller teknisk och funktionell kvalitet berör 

närmast enbart olika medel att uppnå just en god kvalitet. De mål som de olika medlen 

hjälper högskolan att nå vad gäller ekonomernas kvalitet är kompetens vad gäller. 

Efter några brainstorming omgångar kunde vi formulera några ting som borde finnas 

med i en bredare definition av målet med utbildningen: 

 Att kunna analysera och lösa problem 

 Att kunna använda teorier för detta 

 Att kunna skriva en rapport 

 Att kunna arbeta i grupp 

 Att kunna arbeta självständigt 
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 Att kunna presentera en rapport 

 Att kunna diskutera en rapport 

 Att kunna övertyga andra om ting 

 Att kunna göra detta i olika kulturella miljöer på olika språk 

 Att känna till det sociala språket  

 Att arbeta under psykisk press 

 Att kunna leda företag 

 Att kunna lära om och lära nytt 

 

Kvalitet är alltså mer komplext än en enkel kvalitetsmodell.  

 

I studentstudierna har vi försökt att mäta också slutkvaliteten från utbildningen. 

Studenterna har sedan studentenkäter 2002 vid Karlstads universitet 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 Studentspegelundersökningarna 

(Studentspegeln, Högskoleverket, 2002 och 2007).  En fråga som vi hade med i starten 

är inte med i de senare studierna. Det är en fråga om man under sina studier fått 

träning i att använda datorer och IT. Det var inte så upphetsande intressant att i 

mätning efter mätning konstatera att de som studerar datavetenskap lärt sig mer om 

datorer och IT än de som t ex studerar till pol. kand. Sedan har vi jämfört med 

Studentspegeln gjort svarsskalan mer likartad med andra frågor i vår enkät i 

undersökningarna från 2010, se tabellerna på följande sidor, (Haglund och Hong, 2012 

och 2013).  
 

Studentenkäten 2011 

 

I vilken mån har din utbildning bidragit till  

PROGRAM 2011 I MYCKET 
HÖG GRAD 

I HÖG 
GRAD 

DELVIS I LITEN 
GRAD 

INTE 
ALLS 

Att du uppnått breddad 
allmänutbildning 

20,1 % 41,8 % 33,2 % 4,0 % 0,9 % 

Att du lärt dig att 
samarbeta med andra 

19,1 % 44,4 % 28,5 % 6,5 % 1,5 % 

Att du lärt dig tänka kritiskt 
och analytiskt 

16,8 % 42,9 % 32,6 % 6,2 % 1,4 % 

Att du uppnått 
yrkesrelaterade kunskaper 
och färdigheter 

14,6 % 39,7 % 33,4 % 10,7 % 1,6 % 

Att du lärt dig skriva klart 
och begripligt 

13,3 % 33,5 % 34,3 % 13,0 % 5,9 % 

Att du lärt dig tala klart och 
begripligt 

8,7 % 28,5 % 36,6 % 17,4 % 8,8 % 

Att du stimulerats att ta del 
av aktuell forskning 

5,7 % 23,2 % 37,8 % 23,6 % 9,7 % 
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Studentenkäten 2012 

 

I vilken mån har din utbildning bidragit till  

PROGRAM 2012 I MYCKET 
HÖG GRAD 

I HÖG 
GRAD 

DELVIS I LITEN 
GRAD 

INTE 
ALLS 

Att du uppnått breddad 
allmänbildning 

22,0 % 47,0 % 26,7 % 3,9 % 0,4 % 

Att du lärt dig tänka 
kritiskt och analytiskt 

22,0 % 42,5 % 27,9 % 6,2 % 1,3 % 

Att du lärt dig samarbeta 
med andra 

21,4 % 45,2 % 25,4 % 6,2 % 1,7 % 

Att du uppnått 
yrkesrelaterade 
kunskaper och 
färdigheter 

20,0 % 40,8 % 30,1 % 7,9 % 1,2 % 

Att du lärt dig skriva klart 
och begripligt 

16,1 % 37,3 % 30,8 % 11,6 % 4,3 % 

Att du stimulerats att ta 
del av aktuell forskning 

10,9 % 28,9 % 36,7 % 16,9 % 6,6 % 

Att du lärt dig tala klart 
och begripligt 

10,7 % 31,2 % 35,8 % 15,9 % 6,4 % 

 

Skillnaderna är inte alltför stora mellan de olika kunskaperna och färdigheterna. 

Kanske kan det tolkas som om studenterna upplever att det finns en balans i det man 

lär sig under sin utbildning. Rangordningen av faktorerna är ungefär likvärdig för 

resultaten från enkäterna 2011 och 2012. 

 

Studentenkäter 2006 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet 

bidragit till att du uppnått en breddad allmänutbildning?  

PROGRAMSTUDENTER MYCKET 
HÖG GRAD 

HÖG 
GRAD 

LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN 
GRAD 

 

Våren 2006 21,0 % 49,0 % 25,0 % 5,0 % - 

Hösten 2006 18,0 % 51,0 % 28,0 % 3,0 % - 

2007 11,0 % 54,0 % 32,0 % 3,0 % - 

Programstudenter I mycket 
hög grad 

I hög 
grad 

Delvis I liten 
grad 

Inte alls 

2010  12,4 % 45,4 % 34,3 % 6,7 % 1,2 % 

2011 20,1 % 41,8 % 33,2 % 4,0 % 0,9 % 

2012 22,0 % 47,0 % 26,7 % 3,9 % 0,4 % 
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Studentenkäter 2007 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet 

bidragit till att du uppnått en breddad allmänutbildning?  

INTERNATIONELLA STUDENTER MYCKET 
HÖG GRAD 

HÖG 
GRAD 

LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN 
GRAD 

 

2007 10,0 % 39,0 % 45,0 % 6,0 % - 

Internationella studenter I mycket hög 
grad 

I hög 
grad 

Delvis I liten 
grad 

Inte alls 

2010  16,2 % 50,3 % 29,5 % 4,0 % - 

2011 19,5 % 43,7 % 33,3 % 3,4 % - 

2012 15,7 % 56,9 % 21,6 % 5,9 % - 

 

Omkring två tredjedelar av våra studenter anger att de i hög eller mycket hög grad har 

fått en breddad allmänbildning genom sin utbildning.  
 

Studentenkäter 2006 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du lärt dig samarbeta med andra? 

PROGRAMSTUDENTER MYCKET 
HÖG GRAD 

HÖG 
GRAD 

LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN 
GRAD 

 

Våren 2006 16,0 % 52,0 % 23,0 % 9,0 % - 

Hösten 2006 14,0 % 51,0 % 28,0 % 6,0 % - 

2007 14,0 % 52,0 % 31,0 % 4,0 % - 

Programstudenter I mycket hög 
grad 

I hög 
grad 

Delvis I liten 
grad 

Inte alls 

2010  15,4 % 41,3 % 31,0 % 9,5 % 2,8 % 

2011 19,9 % 44,4 % 28,5 % 6,5 % 1,5 % 

2012 21,4 % 45,2 % 25,4 % 6,2 % 1,7 % 
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Studentenkäter 2007 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du lärt dig samarbeta med andra? 

INTERNATIONELLA STUDENTER MYCKET 
HÖG GRAD 

HÖG 
GRAD 

LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN 
GRAD 

 

2007 24,0 % 44,0 % 25,0 % 7,0 % - 

Internationella studenter I mycket hög 
grad 

I hög grad Delvis I liten 
grad 

Inte alls 

2010  20,9 % 47,1 % 21,5 % 8,7 % 1,7 % 

2011 32,6 % 48,8 % 12,8 % 4,7 % 1,2 % 

2012 21,2 % 50,0 % 23,1 % 5,8 % - 

 

Omkring två av tre studenter anger att de i sin utbildning tränat sin förmåga att 

samarbeta med andra i hög eller mycket hög grad. Nivån är i stort oförändrad i våra 

olika studier. 
 

 

Studentenkäter 2006 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet 

bidragit till att du lärt dig tänka kritiskt och analytiskt?  

PROGRAMSTUDENTER MYCKET HÖG 
GRAD 

HÖG GRAD LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN 
GRAD 

 

Våren 2006 18,0 % 51,0 % 22,0 % 8,0 % - 

Hösten 2006 12,0 % 51,0 % 31,0 % 6,0 % - 

2007 14,0 % 49,0 % 32,0 % 5,0 % - 

Programstudenter I mycket hög 
grad 

I hög grad Delvis I liten 
grad 

Inte alls 

2010  12,9 % 37,3 % 34,7 % 10,8 % 4,3 % 

2011 16,8 % 42,9 % 32,6 % 6,2 % 1,4 % 

2012 22,0 % 42,5 % 27,9 % 6,2 % 1,3 % 
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Studentenkäter 2007 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet 

bidragit till att du lärt dig tänka kritiskt och analytiskt?  

INTERNATIONELLA 
STUDENTER 

MYCKET 
HÖG GRAD 

HÖG 
GRAD 

LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN 
GRAD 

 

2007 6,0 % 38,0 % 39,0 % 17,0 % - 

Internationella studenter I mycket hög 
grad 

I hög 
grad 

Delvis I liten 
grad 

Inte alls 

2010 11,2 % 49,7 % 29,0 % 8,9 % 1,2 % 

2011 20,0 % 38,8 % 31,8 % 8,2 % 1,2 % 

2012 17,6 % 33,3 % 39,2 % 7,8 % 2,0 % 

 

 

Ändringen av skalan gör jämförelser lite svåra, och någon klar tendens finns inte här. 

En majoritet av våra studenter anger att de i sin utbildning får en träning i att tänka 

kritiskt och analytiskt.  

 

Studentenkäter 2006 till 2012 

I vilken utsträckning har du i din utbildning vid Karlstads Universitet 

uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter?  

PROGRAMSTUDENTER MYCKET 
HÖG GRAD 

HÖG 
GRAD 

LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN GRAD 

 

Våren 2006 15,0 % 45,0 % 31,0 % 10,0 % - 

Hösten 2006 11,0 % 43,0 % 36,0 % 9,0 % - 

2007 7,0 % 46,0 % 39,0 % 8,0 % - 

Programstudenter I mycket hög 
grad 

I hög grad Delvis I liten grad Inte alls 

2010  9,4 % 38, 6 % 35,3 % 13,3 % 3,4 % 

2011 14,6 % 39,7 % 33,4 % 10,7 % 1,6 % 

2012 20,0 % 40,8 % 30,1 % 7,9 % 1,2 % 
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Studentenkäter 2007 till 2012 

I vilken utsträckning har du i din utbildning vid Karlstads Universitet 

uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter?  

INTERNATIONELLA 
STUDENTER 

MYCKET HÖG 
GRAD 

HÖG 
GRAD 

LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN 
GRAD 

 

2007 4,0 % 32,0 % 54,0 % 10,0 % - 

Internationella studenter I mycket hög 
grad 

I hög grad Delvis I liten grad Inte alls 

2010  8,7 % 35,5 % 31,4 % 19,2 % 5,2 % 

2011 7,1 % 20,0 % 48,2 % 16,5 % 8,2 % 

2012 7,8 % 33,3 % 29,4 % 19,6 % 9,8 %  

G 

 

På samma sätt som för övriga kompetenser man fått genom utbildningen är det svårt 

att hitta tydliga förändringar mellan mätningarna de olika åren.  

 
Studentenkäter 2006 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet 

bidragit till att du lärt dig skriva klart och begripligt?  

PROGRAMSTUDENTER MYCKET 
HÖG GRAD 

HÖG 
GRAD 

LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN GRAD 

 

Våren 2006 9,0 % 38,0 % 36,0 % 16,0 % - 

Hösten 2006 10,0 % 40,0 % 41,0 % 10,0 % - 

2007 9,0 % 36,0 % 46,0 % 10,0 % - 

Programstudenter I mycket hög 
grad 

I hög grad Delvis I liten grad Inte alls 

2010  11,4 % 32,3 % 31,8 % 15,5 % 8,9 % 

2011 13,3 % 33,5 % 34,3 % 13,0 % 5,9 % 

2012 16,1 % 37,3 % 30,8 % 11,6 % 4,3 % 
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Studentenkäter 2006 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet 

bidragit till att du lärt dig skriva klart och begripligt?  

INTERNATIONELLA 
STUDENTER 

MYCKET HÖG 
GRAD 

HÖG GRAD LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN GRAD 

 

2007 11,0 % 35,0 % 35,0 % 20,0 % - 

Internationella studenter I mycket hög 
grad 

I hög grad Delvis I liten grad Inte alls 

2010  13,6 % 43,8 % 27,8 % 9,5 % 5,3 % 

2011 21,2 % 50,6 % 17,6 % 5,9 % 4,7 % 

2012 30,8 % 50,0 % 7,7 % 9,6 % 1,9 % 

 

 

På samma sätt som för övriga kompetenser man fått genom utbildningen är det svårt 

att hitta helt tydliga förändringar mellan mätningarna de olika åren. 

 

Studentenkäter 2006 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet 

bidragit till att du stimulerats att ta del av aktuell forskning?  

PROGRAMSTUDENTER MYCKET 
HÖG GRAD 

HÖG GRAD LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN 
GRAD 

 

Våren 2006 3,0 % 29,0 % 44,0 % 24,0 % - 

Hösten 2006 6,0 % 32,0 % 48,0 % 16,0 % - 

2007 4,0 % 29,0 % 54,0 % 14,0 % - 

Programstudenter I mycket hög 
grad 

I hög grad Delvis I liten grad Inte alls 

2010  5,6 % 20,6 % 34,6 % 24,5 % 14,6 % 

2011 5,7 % 23,2 % 37,8 % 23,6 % 9,7 % 

2012 10,9 % 28,9 % 36,7 % 16,9 % 6,6 % 
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Studentenkäter 2007 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet 

bidragit till att du stimulerats att ta del av aktuell forskning? 

INTERNATIONELLA 
STUDENTER 

MYCKET 
HÖG GRAD 

HÖG GRAD LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN 
GRAD 

 

2007 7,0 % 30,0 % 44,0 % 18,0 % - 

Internationella studenter I mycket hög 
grad 

I hög grad Delvis I liten grad Inte alls 

2010  11,0 % 36,6 % 32,0 % 14,5 % 5,8 % 

2011 16,9 % 48,2 % 21,7 % 9,6 % 3,6 % 

2012 23,1 % 46,2 % 21,2 % 5,8 % 3,8 % 

 

 

På samma sätt som för övriga kompetenser man fått genom utbildningen är det svårt 

att hitta tydliga förändringar mellan mätningarna de olika åren. Mest inspirerade att ta 

del av forskning har våra internationella studenter blivit. Skillnaderna är här ganska 

stora.  

 
Studentenkäter 2006 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet 

bidragit till att du lärt dig tala klart och begripligt?  

PROGRAMSTUDENTER MYCKET 
HÖG GRAD 

HÖG GRAD LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN 
GRAD 

 

Våren 2006 3,0 % 30,0 % 46,0 % 14,0 % - 

Hösten 2006 7,0 % 33,0 % 46,0 % 14,0 % - 

2007 5,0 % 33,0 % 49,0 % 13,0 % - 

Programstudenter I mycket hög 
grad 

I hög grad Delvis I liten grad Inte alls 

2010  6,9 % 24,3 % 34,9 % 21,1 % 12,8 % 

2011 8,7 % 28,5 % 36,6 % 17,4% 8,8 % 

2012 10,7 % 31,2 % 35,8 % 15,9 % 6,4 % 
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Studentenkäter 2007 till 2012 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet 

bidragit till att du lärt dig tala klart och begripligt?  

INTERNATIONELLA 
STUDENTER 

MYCKET 
HÖG GRAD 

HÖG 
GRAD 

LITEN 
GRAD 

MYCKET 
LITEN GRAD 

 

2007 13,0 % 36,0 % 37,0 % 14,0 % - 

Internationella studenter I mycket hög 
grad 

I hög grad Delvis I liten grad Inte alls 

2010  17,3 % 35,8 % 26 % 14,5 % 6,4 % 

2011 20,9 % 34,9 % 29,1 % 14,0 % 1,2 % 

2012 11,8 % 37,3 % 31,4 % 15,7 % 3,9 % 

 

På samma sätt som för övriga kompetenser man fått genom utbildningen är det svårt 

att hitta tydliga förändringar mellan mätningarna de olika åren när det gäller att lära sig 

tala väl.  

 

Kunskapsstrukturer 

Vi har gjort ett försök att beskriva kunskapsstrukturerna i olika program och kurser 

genom att genomföra en faktoranalys av de åtta typerna av kunskap/färdighet som vi 

frågat studenterna om. Den roterade faktorkomponentmatrisen blir följande i de tre 

senaste undersökningarna: 

 

Studentenkäten 2010 

 

FAKTORANALYS 2010 FAKTOR 1 FAKTOR 2 

Uppnått en breddad allmänbildning  - ,734 

Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter  - ,803 

Kan använda datorer och IT  ,529 - 

Lärt Dig att tänka kritiskt och analytiskt  ,529 ,521 

Stimulerats att ta en del av aktuell forskning  - ,577 

Lärt Dig samarbete med andra  ,756 - 

Lärt Dig att skriva klart och tydligt  ,842 - 

Lärt Dig att tala klart och begripligt  ,834 - 

 

Totalt förklaras 59 procent av variationen i svaren av de två faktorerna. 
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Studentenkäten 2011 

 

FAKTORANALYS 2011 FAKTOR 1 FAKTOR 2 

Uppnått breddad allmänbildning  ,719 

Uppnått kunskaper och färdigheter  ,834 

Kunna tänka kritiskt och analytiskt  ,642 

Att ta del av aktuell forskning  ,551 

Kunna samarbeta med andra ,781  

Kunna skriva klart och begripligt ,849  

Kunna tala klart och begripligt ,827  

 

Totalt förklaras 65 procent av variationen i svaren av de två faktorerna. 

 

Studentenkäten 2012 

 

FAKTORANALYS 2012 FAKTOR 1 FAKTOR 2 

Uppnått breddad allmänbildning ,747  

Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter ,809  

Lärt sig tänka kritiskt och analytiskt ,762  

Stimulerats att ta del av aktuell forskning ,627  

Lärt sig samarbeta med andra  ,738 

Lärt sig skriva klart och begripligt  ,867 

Lärt sig tala klart och begripligt  ,856 

 

Totalt förklaras 66 procent av variationen i svaren av de två faktorerna. 

 

Analyserna visar på två dominerande faktorer, en som sammanfattar mer generella 

färdigheter och en som består mer av kunskapsorienterade variabler, inkluderande 

yrkesorienterade färdigheter. Studenter som anser att det uppnått en breddad 

allmänbildning anger också i hög utsträckning att de fått yrkesrelaterade färdigheter. 

Studenter som anger att de fått träning i att skriva väl anger också i stor utsträckning 

att de fått träning i att tala väl osv.  

 

Vilka kunskaper prioriteras av studenterna? 

I enkätundersökningarna har vi inte ställt frågor om vilka typer av kunskaper som 

studenterna värderar som viktigast i sina studier. Däremot finns det frågor som 

summerar studenternas upplevelse av sina studier. En analys av samband mellan vad 

man säger att man lärt sig och hur man värderar sin utbildning totalt kan ge indicier 

som visar vad studenter i realiteten värderar högst i sin utbildning. Vi använder en 

enkel multipel regressionsanalys för att hitta samband mellan kompentens och 
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totalupplevelse av utbildning och har gjort analyserna de senaste två 

undersökningarna. 

 

Studentenkäten 2011 
 

 

Vad man lärt sig? – Utbildningskvalitet  

CAMPUSSTUDENTER BETA 

Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och 
färdigheter 

,163 

Uppnått breddad allmänbildning ,143 

Kunna samarbeta med andra ,088 

Kunna skriva klart och begripligt ,063 

Att ta del av aktuell forskning ,029 

Kunna tala klart och begripligt ,025 

Kunna tänka kritiskt och analytiskt ,013 

 

Totalt förklaras 13 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet 

(justerad R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 

 

Studentenkäten 2012 

 

Vad man lärt sig? – Utbildningskvalitet  

CAMPUSSTUDENTER BETA 

Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och 
färdigheter 

,168 

Lärt sig samarbeta med andra ,146 

Lärt sig tänka kritiskt och analytiskt ,088 

Lärt sig tala klart och begripligt ,081 

Uppnått breddad allmänbildning ,057 

Stimulerats att ta del av aktuell forskning ,000 

Lärt sig skriva klart och begripligt -,039 

 

Totalt förklaras 14 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet 

(justerad R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 
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Studentenkäten 2012 

 

Vad man lärt sig? – Utbildningskvalitet  

INTERNATIONELLA STUDENTER 2012 BETA 

Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och 
färdigheter 

,598 

Lärt sig tänka kritiskt och analytiskt ,248 

Uppnått breddad allmänbildning -,013 

Lärt sig tala klart och begripligt -,018 

Lärt sig samarbeta med andra -,028 

Lärt sig skriva klart och begripligt -,114 

Stimulerats att ta del av aktuell forskning -,136 

 

Totalt förklaras 40 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet 

(justerad R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 

 

Det som studenter förknippar med god kvalitet i utbildningen är en tydlig 

yrkesorientering, träning i samarbete, bred allmänbildning och forskningsanknytning. 

Om man anser att ha tränat färdigheter som kritiskt tänkande, retorik och skrivförmåga 

relateras inte i fullt lika grad till utbildningskvalitet. 
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Varför är det så stora skillnader i vad studenterna tycker? Måste det 

vara så? 
 

I den första studien jag genomförde. Analysen av ekonomutbildningar i Sundsvall, 

Karlstad, Göteborg, Växjö och Lund var min föreställning på förhand att det skulle 

skilja mycket litet mellan utbildningarna. Jag kände en hel del av kollegorna på 

ekonomutbildningarna och tyckte inte det var några som verkade mer intelligenta och 

pedagogiska än de andra. Jag hade varit på besök på flera av de andra lärosätena och 

lokalerna såg i stort likdana ut. Vi hade lärosalar med bänkar, stolar, white-board och 

OH-apparater och de såg väldigt likartade ut. Vi använda mycket likvärdiga 

läroböcker. Dessutom fanns det på den tiden en gemensam läroplan för alla 

ekonomprogram. Studieplatskostnaderna var identiska. Då borde väl resultaten bli 

likartade också. Nu var det inte så. Skillnaderna var stora. Vi som arbetade med 

projektet var ganska överens om att Högskolan i Växjö verkade ha den bästa 

utbildningen och den utbildning som kanske hade högst status och tradition, den i 

Göteborg på Handelshögskolan där var den där studenterna var mest missnöjda. De 

här stora skillnaderna visar också i de olika student- och alumnstudierna jag gjort i 

Karlstad. I de tabeller som vi visat ovan skiljer det sig mycket i svar mellan studenter 

på olika utbildningsprogram. Praktiskt taget över hela linjen är detta fallet. Det är 

intressant att det skiljer sig så mycket. När vi ser på olika utbildningsprogram är det 

givetvis så att utbildningarna skiljer sig mycket åt från rena yrkesutbildningar kanske 

med legitimation som en viktig grund till mer allmänbildande och breda utbildningar. 

Vi har då självfallet också studenter som skiljer sig åt mycket. Här ett några 

reflektioner från senaste alumnstudien som gjordes på Musikhögskolan Ingesund 

hösten 2013 (Haglund m.fl., 2014). 

 

”När vi mer i detalj ser på vad alumnerna tycker är mindre bra och vilka förslag man 

har tillförändringar ser vi mycket skiftande synpunkter. Förklaring till detta är 

säkerligen till stor del att studenterna kommer till utbildningen med olika 

förväntningar och olika mål. Dessa utvecklar man dessutom under sin utbildning. En 

del studenter har fortfarande en plan att möjligen bli utövande musiker på sitt 

huvudinstrument. Många har planen att bli instrumentallärare på en 

musikskola/kulturskola. En hel del tänker sig att bli musiklärare i klass. Några har 

mycket specifika planer när det gäller karriären medan andra vill jobba med musik 

allmänt men är inte säkra på med precis vad de vill. En del koncentrera sig på den 

genre av musik som de valt medan andra vill ha en bredare utbildning. De här olika 

vägvalen i utbildningen gör att man önskar olika ting från sin utbildning, och det är 

också då man ser att dessa ting ibland saknas i utbildningen. Trots att en hel del 

alumner påpekar att det finns goda möjligheter att själv profilera sin utbildning så är 

det omöjligt eller i alla fall mycket svårt att tillfredsställa alla krav. Detta är stor 

skillnad mellan de olika typerna av utbildning som studenterna önskar sig.”  
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Lite återspeglar de stora skillnaderna mellan program att program måste profileras. 

Alla kan inte vara bäst på allt. Det ger också goda möjlighet till erfarenhetsutbyte 

mellan olika utbildningar. Det är också det sättet vi använt mätningarna. Vi har träffats 

på seminarier och låtit de som ligger högt i mätningar berätta om hur de jobbat med en 

viss aspekt i studierna. 
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Hur nöjda är studenterna med studiestaden, studentlivet och själva 

utbildningen? 
 

Studentenkäterna har kontinuerligt mätt studenternas inställning till kvaliteten i 

utbildningen och studentlivet samt inställning till staden Karlstad som studentstad från 

våren 2000 och framåt. Dessutom har vi i varje undersökning inkluderat frågor om 

man rekommenderar andra att söka till Karlstad. Frågorna har från 2006 och 2007 till 

2010 och 2011 ändrats så att vi nu anger ett påstående som man bör ta ställning till. 

Tidigare var det en direkt fråga med alternativ.  

 

När vi startade med de här mätningarna våren 2000 så blev resultatet på frågan om hur 

nöjda studenterna var med utbildningskvaliteten att 8 % var mycket nöjda med 

utbildningen. Jag tyckte att detta var en beklämmande liten andel och beklagade mig 

hos Lena Fries, då chef på antagningsenheten som finansierade kodningen av studien. 

Lena som är mer positivt lagt än jag kontrade då genast med att hon tyckte det var 

utmärkt att 64 % var nöjda eller mycket nöjda med utbildningen. Man kan se på 

statistik med olika ögon.  

 

Under de första åren efter millenniumskiftet blev studenterna klart mer nöjda med 

utbildningskvaliteten vid Karlstads universitet varefter det finns en tendens att andelen 

studenter som är helt nöjda stagnerar. Kanske hade förväntningarna på det nya 

universitetet ställts så högt att man inte riktigt kunde se verkligheten hänga med 

(Haglund m.fl., 2003 till och med 2013).  
 

Studentenkäter 2006 till 2012 

 

Hur nöjd är du med utbildningskvaliteten vid Karlstads Universitet? 

respektive Kvaliteten på utbildningen är hög! 

PROGRAMSTUDENTER MYCKET 
NÖJD 

NÖJD VARKEN 
ELLER 

MISSNÖJD MYCKET 
MISSNÖJD 

Våren 2006 12,0 % 66,0 % 16,0 % 5,0 % 1,0 % 

Hösten 2006 15,0 % 69,0 % 13,0 % 3,0 % -  

2007 9,0 % 69,0 % 24,0 % 6,0 % 1,0 % 

Programstudenter Instäm-mer 
helt 

Instäm-
mer delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd från 

Tar helt 
avstånd från 

2010 29,1 % 54,3 % 11,6 % 4,0 % 1,0 % 

2011 27,5 % 57,2 % 10,3 % 4,6 % 0,5 % 

2012 29,4 % 51,1 % 13,3 % 5,0 % 1,3 % 

 

Studenterna vid universitet är klart mer nöjda med sin utbildning i undersökningarna 

2010 till 2012 än i mätningarna från 2006 och 2007.  Skillnaderna är här glädjande nog 

stora.  

 

Som vanligt skiljer det sig otroligt mycket mellan olika utbildningar. 
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Studentenkäten 2012 

 

Kvaliteten på utbildningen är hög! 

PROGRAMSTUDENTER 2012 INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Master of Public 
Administration 

64,3 % 35,7 % - - - 

Projektledning 55,0 % 40,0 % - 5,0 % - 

Sjuksköterska 45,5 % 41,4 % 9,6 % 3,5 % - 

Rättsvetenskapsprogramm
et 

42,3 % 46,0 % 8,8 % 1,5 % 1,5 % 

Civilingenjör Datateknik 38,5 % 38,5 % 23,1 % - - 

Fastighetsekonomi 36,6 % 46,4 % 10,7 % 5,4 % 0,9 % 

Civilingenjör 36,4 % 50,0 % 7,6 % 4,5 % 1,5 % 

Turismprogrammet 36,1 % 41,7 % 13,9 % 2,8 % 5,6 % 

Information & PR 34,8 % 47,8 % 8,7 % 8,7 % - 

MK globala medier 33,3 % 44,4 % 18,5 % 3,7 % - 

Socionomprogrammet 32,7 % 48,8 % 11,9 % 4,2 % 2,4 % 

Genomsnitt Program 29,4 % 51,1 % 13,3 % 5,0 % 1,3 % 

MK visuell kommunikation 
och medier 

27,6 % 55,2 % 17,2 %  - - 

Politices kandidat 27,3 % 42,4 % 21,2 % 6,1 % 3,0 % 

Civilekonomprogrammet 26,0 % 52,0 % 16,0 % 5,0 % 1,0 % 

Miljövetenskap 24,3 % 54,1 % 10,8 % 2,7 % 8,1 % 

Hälsa och Wellness 23,9 % 52,2 % 21,7 % 2,2 % - 

Samhällsanalytiker 21,7 % 52,2 % 17,4 % 8,7 % - 

Personal och arbetsliv 20,5 % 64,1 % 10,9 % 4,5 % - 

Vård och stöd-
samordnarprogrammet 

18,3 % 54,9 % 14,1 % 12,7 % - 

IT Design m.fl. 16,7 % 56,2 % 22,9 % 4,2 % - 

Ekonomi 10,6 % 57,7 % 18,7 % 10,6 % 2,4 % 

Webb och multimedia 10,3 % 61,5 % 23,1 % 2,6 % 2,6 % 

Samhällsplanerarprogram
met 

9,1 % 63,6 % 20,5 % 6,8 % - 

Övriga program    7,1 % 64,3 % 7,1 % 14,3 % 7,1 % 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi 

- 66,7 % 22,2 % 11,1 % - 
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De allra flesta program har en andel helt eller delvis nöjda på mellan 80 och 90 

procent. Många program ligger ännu högre. Det är ett brett spektrum av program som 

ligger på denna mycket höga nivå. 

 

När det gäller studentlivet finns 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 p.g.a. att studenterna i allt större utsträckning valt andra 

nöjeslokaler i staden (Haglund, 2003 och 2005).  

 

Studentenkäter 2006 till 2012 

 

Hur nöjd är du med studentlivet i Karlstad? respektive Jag är nöjd 

med studentlivet! 

PROGRAMSTUDENTER MYCKET 
NÖJD 

NÖJD VARKEN 
ELLER 

MISSNÖJD MYCKET 
MISSNÖJD 

Våren 2006 7,0 % 41,0 % 45,0 % 5,0 % 1,0 % 

Hösten 2006 14,0 % 41,0 % 39,0 % 6,0 % 1,0 % 

2007 11,0 % 39,0 % 40,0 % 8,0 % 2,0 % 

Programstudenter Instäm-
mer helt 

Instäm-
mer delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd från 

Tar helt avstånd 
från 

2010 44,3 % 38,6 % 12,8 % 2,6 % 1,6 % 

2011 45,4 % 37,4 % 12,0 % 4,3 % 0,9 % 

2012 45,4 % 37,1 % 13,4 % 3,0 % 1,1 % 

 

Nu ökar andelen studenter som är helt nöjda med studentlivet markant från 

mätningarna 2006 och 2007 till våra senaste enkäter. Från en nivå där omkring en av 

tio studenter är helt nöjd med studentlivet har vi kommit upp i en nivå där mer tre a 

fyra av tio är helt nöjda. Detta är en positiv och stor förändring. 
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Studentenkäten 2012 

Jag är nöjd med studentlivet ! 

PROGRAMSTUDENTER 2012 INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Samhällsanalytiker 65,2 % 30,4% 4,3 % - - 

Turismprogrammet 58,3 % 33,3% 5,6 % - 2,8 % 

Politices kandidat 57,6 % 27,3% 12,1 % 3,0 % - 

MK globala medier 55,6 % 29,6% 7,4 % 3,7 % 3,7 % 

Civilingenjör Datateknik 53,8 % 38,5%  - 7,7 % - 

Hälsa och Wellness 52,2 % 32,6% 10,9 % 2,2 % 2,2 % 

Civilingenjör 51,5 % 31,8% 10,6 % 6,1 % - 

Socionomprogrammet 50,6 % 32,7 % 11,9 % 3,6 % 1,2 % 

Rättsvetenskaps-
programmet 

49,3 % 37,5 % 8,8 % 2,9 % 1,5 % 

IT Design m.fl. 47,9 % 35,4 % 8,3 % 8,3 % - 

Information & PR 47,8 % 30,4 % 13,0 % 8,7 % - 

Fastighetsekonomi 47,3 % 43,8 % 8,9 % - - 

Personal och arbetsliv 45,8 % 38,7 % 11,0 % 1,9 % 2,6 % 

Genomsnitt Program 45,4 % 37,1 % 13,4 % 3,0 % 1,1 % 

Vård och 
stödsamordnar-
programmet 

44,3 % 44,3 % 7,1 % 2,9 % 1,4 % 

Sjuksköterska 43,6 % 37,4 % 16,4 % 2,1 % 0,5 % 

Miljövetenskap 43,2 % 35,1 % 13,5 % 8,1 % - 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi 

40,0 % 40,0 % 20,0 % - - 

Webb och multimedia 39,5 % 42,1 % 13,2 % 5,3 % - 

Civilekonomprogrammet 37,8 % 34,7 % 21,4 % 5,1 % 1,0 % 

Ekonomi 36,7 % 38,3 % 20,0 % 2,5 % 2,5 % 

MK visuell 
kommunikation och 
medier 

34,5 % 51,7 % 13,8 % - - 

Samhällsplanerar-
programmet 

34,1 % 47,7 % 18,2 % - - 

Övriga program    28,6 % 35,7 % 28,6 % - 7,1 % 

Projektledning 25,0 % 35,0 % 35,0 % 5,0 % - 

Master of Public 
Administration 

25,0 % 25,0 % 50,0 % - - 
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Skillnaderna i hur man upplever studentlivet är inte alltför stora mellan studenter på 

olika program. Detta i alla fall om vi ser till gruppen som tycker att studentlivet helt 

eller delvis är bra.  

 

Tendensen när det gäller studenters åsikt om staden Karlstad är att andelen nöjda 

studenter ökar och stabiliseras under mätningarna från 2000 och framåt (Haglund, 

2003 och 2005).  

 

Studentenkäter 2006 till 2012 

Hur nöjd är du med staden Karlstad? respektive Karlstad är en bra 

stad att bo och studera i! 

PROGRAMSTUDENTER MYCKET 
NÖJD 

NÖJD VARKEN 
ELLER 

MISSNÖJD MYCKET 
MISSNÖJD 

Våren 2006 26,0 % 58,0 % 14,0 % 2,0 % 1,0 % 

Hösten 2006 34,0 % 51,0 % 13,0 % 2,0 % 1,0 % 

2007 35,0 % 47,0 % 15,0 % 3,0 % 1,0 % 

Programstudenter Instämmer 
helt 

Instäm-
mer delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 

2010 59,7 % 26,4 % 10,7 % 1,4 % 1,9 % 

2011 60,3 % 25,1 % 9,7 % 2,8 % 2,1 % 

2012 60,8 % 23,6 % 11,5 % 1,9 % 2,3 % 

 

Studentenkäter 2007 till 2012 

Hur nöjd är du med staden Karlstad? respektive Karlstad är en bra 

stad att bo och studera i! 

INTERNATIONELLA 
STUDENTER 

MYCKET 
NÖJD 

NÖJD VARKEN 
ELLER 

MISSNÖJD MYCKET 
MISSNÖJD 

Våren 2007 3,0 % 37,0 % 48,0 % 11,0 % 2,0 % 

Hösten 2007 15,0 % 47,0 % 28,0 % 7,0 % 3,0 % 

Internationella studenter Instämmer 
helt 

Instäm-
mer delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 

2010 25,4 % 46,8 % 19,7 % 6,9 % 1,2 % 

2011 29,4 % 45,9 % 22,4 % 2,4 % - 

2012 34,6 % 38,5 % 17,3 % 7,7 % 1,9 % 

 

Studenternas värdering av Karlstad som studentstad har verkligen förändrats från 

mätningarna 2006 och 2007 till senaste mätningen. Från att omkring 30-40 procent av 

svenska campusstudenter angav att de var mycket nöjda med Karlstad som studiestad 

ligger vi nu på en nivå uppåt 60 procent. Bland de internationella studenterna har 
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andelen som anger att det är mycket nöjda med Karlstad ökat från ett par procent till 

ungefär en av tre studenter. 

 
Studentenkäten 2012 

Karlstad är en bra stad att bo och studera i ! 

PROGRAMSTUDENTER 2012 INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Hälsa och Wellness 75,6 % 13,3 % 8,9 % - 2,2 % 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi 

70,0 % 20,0 % 10,0 % - - 

Samhällsanalytiker 69,6 % 8,7 % 17,4 % - 4,3 % 

Turismprogrammet 69,4 % 25,0 % 2,8 % - 2,8 % 

Socionomprogrammet 67,7 % 18,0 % 10,8 % 1,8 % 1,8 % 

Vård och stödsamordnar-
programmet 

67,1 % 18,6 % 12,9 % - 1,4 % 

Personal och arbetsliv 66,0 % 21,6 % 7,8 % 2,6 % 2,0 % 

MK globala medier 65,4 % 30,8 % 3,8 % - - 

IT Design m.fl. 63,8 % 25,5 % 8,5 % 2,1 % - 

Fastighetsekonomi 62,2 % 24,3 % 11,7 % 0,9 % 0,9 % 

Civilingenjör Datateknik 61,5 % 30,8 % 7,7 % - - 

Information & PR 60,9 % 26,1 % 13,0 % - - 

Genomsnitt Program 60,8 % 23,6 % 11,5 % 1,9 % 2,3 % 

Sjuksköterska 60,1 % 24,4 % 10,9 % 0,5 % 4,1 % 

Civilingenjör 59,7 % 25,4 % 7,5 % 3,0 % 4,5 % 

MK visuell kommunikation 
och medier 

59,3 % 25,9 % 11,1 % 3,7 % - 

Rättsvetenskaps-
programmet 

58,4 % 24,8 % 9,5 % 3,6 % 3,6 % 

Politices kandidat 58,1 % 25,8 % 16,1 % - - 

Master of Public 
Administration 

57,1 % - 35,7 % - 7,1 % 

Miljövetenskap 55,6 % 22,2 % 19,4 % 2,8 % - 

Webb och multimedia 54,1 % 32,4 % 8,1 % - 5,4 % 

Samhällsplanerarprogram
met 

53,7 % 36,6 % 9,8 % - - 

Civilekonomprogrammet 53,6 % 25,8 % 14,4 % 5,2 % 1,0 % 

Ekonomi 50,4 % 25,2 % 17,1 % 4,1 % 3,3 % 

Projektledning 45,0 % 35,0 % 15,0 % - 5,0 % 

Övriga program    35,7 % 35,7 % 28,6 % - - 
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Många program har en andel studenter som är helt eller delvis nöjda med Karlstad som 

studiestad på omkring 90 procent.  

 

Om vi jämför andelen studenter som är mycket nöjda måste vi konstatera att 

studenternas rangordning av de tre centrala kvalitetsfaktorerna blir följande: 

   

1. Staden Karlstad 

2. Studentlivet 

3. Utbildningskvaliteten  

 

Detta är givetvis något nedslående för oss som arbetar med utbildningen. Tycker så 

studenterna att det är så bra här i Karlstad med alla faktorer att de rekommenderar 

andra att söka sig till oss? 
 

Studentenkäter 2006 till 2012 
 

Jag rekommenderar andra att söka till  Karlstads Universitet 

PROGRAMSTUDENTER INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Våren 2006 44,0 % 37,0 % 14,0 % 3,0 % 2,0 % 

Hösten 2006 54,0 % 33,0 % 10,0 % 2,0 % 1,0 % 

2007 39,0 % 38,0 % 17,0 % 4,0 % 2,0 % 

2010 58,0 % 28,4 % 10,3 % 2,2 % 1,2 % 

2011 59,0 % 27,4 % 9,1 % 3,5 % 1,1 % 

2012 61,4 % 24,7 % 10,1 % 2,4 % 1,3 % 

 

Studentenkäter 2007 till 2012 
 

Jag rekommenderar andra att söka till Karlstads Universitet  

INTERNATIONELLA 
STUDENTER 

INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

2007 23,0 % 38,0 % 30,0 % 7,0 % 3,0 % 

2010 25,9 % 42,0 % 23,6 % 5,7 % 2,9 % 

2011 29,9 % 41,4 % 18,4 % 8,0 % 2,3 % 

2012 32,7 % 42,3 % 13,5 % 7,7 % 3,8 % 

 

Även när det gäller om studenter rekommenderar andra att söka till Karlstad 

universitet ser vi förbättringar. Så många som omkring 50 till 60 procent bland vanliga 

programstudenter instämmer helt i att man kan rekommendera universitetet. Som 
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tidigare är studenter på internationella Mastersprogram mer tveksamma än svenska 

studenter. 
Studentenkäten 2012 

  

Jag rekommenderar andra att söka till Karlstads Universitet  

PROGRAMSTUDENTER 2012 INSTÄM-
MER HELT 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

Hälsa och Wellness 73,9 % 17,4 % 6,5 % 2,0 % - 

Master of Public 
Administration 

73,3 % 20,0 % 6,7 % - - 

Vård och stödsamordnar-
programmet 

72,9 % 22,9 % 4,3 % - - 

Turismprogrammet 72,2 % 16,7 % 8,3 % - 2,8 % 

Personal och arbetsliv 71,2 % 21,8 % 3,8 % 3,2 % - 

Socionomprogrammet 70,4 % 19,5 % 7,1 % 1,8 % 1,2 % 

Samhällsanalytiker 69,6 % 8,7 % 17,4 % 4,3 % - 

Civilingenjör Datateknik 69,2 % 30,8 % - - - 

Sjuksköterska 67,7 % 22,6 % 9,2 % 0,5 % - 

Rättsvetenskaps-
programmet 

64,2 % 23,4 % 6,6 % 3,6 % 2,2 % 

Webb och multimedia 64,1 % 20,5 % 10,3 % 2,6 % 2,6 % 

Genomsnitt Program 61,4 % 24,7 % 10,1 % 2,4 % 1,3 % 

Information & PR 60,9 % 30,4 % 4,3 % - 4,3 % 

Civilingenjör 60,6 % 19,7 % 13,6 % 3,0 % 3,0 % 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi 

60,0 % 20,0 % 20,0 % - - 

Fastighetsekonomi 59,8 % 28,6 % 9,8 % 0,9 % 0,9 % 

MK globala medier 59,3 % 18,5 % 18,5 % 3,7 % - 

Miljövetenskap 58,3 % 22,2 % 19,4 % - - 

IT Design m.fl. 56,2 % 29,2 % 6,2 % 8,3 % - 

Samhällsplanerarprogram
met 

52,3 % 31,8 % 13,6 % 2,3 % - 

MK visuell kommunikation 
och medier 

51,7 % 37,9 % 6,9 % 3,4 % - 

Projektledning 50,0 % 35,0 % 10,0 % 5,0 % - 

Politices kandidat 48,5 % 33,3 % 18,2 % - - 

Civilekonomprogrammet 44,0 % 38,0 % 14,0 % 4,0 % - 

Ekonomi 39,0 % 26,8 % 22,8 % 4,9 % 6,5 % 

Övriga program    28,6 % 50,0 % 7,1 % - 14,3 % 
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Nästan alla program har över 80 procent som helt eller delvis rekommenderar andra 

studenter att läsa här i Karlstad, och ganska många program ligger här över 90 procent. 

 

Med hjälp av en enkel multipel regressionsanalys har vi testat vilket som är viktigast 

för att studenterna skall rekommendera Karlstads som studieort. Hur viktigt är 

utbildningen, hur viktigt är studentlivet och hur viktigt är själva staden Karlstad? 

 
Studentenkäten 2011 

 

Utbildning, studentliv och staden Karlstad – Rekommendera andra att 

söka 

PROGRAMSTUDENTER 2011 BETA 

Karlstad bra studentstad 0,450 

Hög kvalitet på utbildningen 0,276 

Nöjd med studentlivet 0,221 

 

Totalt förklaras 56 procent av variationen i beroende variabeln att man rekommenderar 

Karlstad som studieort (justerad R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 

 
Studentenkäten 2012 

 

Utbildning, studentliv och staden Karlstad – Rekommendera andra att 

söka 

PROGRAMSTUDENTER 2012 BETA 

Karlstad bra studentstad 0,430 

Hög kvalitet på utbildningen 0,316 

Nöjd med studentlivet 0,192 

 

Totalt förklaras 52 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet 

(justerad R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 

 

Återigen får staden en tydlig värdering av studenterna. Minst viktigt för att 

rekommendera studier i Karlstad verkar studentlivet vara. 

 

Jag har åtskilliga gånger använt konkurrenssituationen mellan Karlstads universitet 

och andra lärosäten i undervisningen. I diskussionerna har jag försökt att framhålla att 

själva studierna väl ändå måste vara huvudsaken i valsituationen. En hel del av 

studenterna har inte hållit med. ”Där har du fel Lars!” har jag fått höra några gånger. 

Det är staden som studenterna som kommit hitflyttande till som de framhåller. 

Mamma och pappa måste komma på besök och studenterna visar upp staden där de 

spenderat en viktig del av sitt liv. Jag gjorde en startenkät för massor av år sedan på 
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ekonomutbildningen. Där fick studenterna skriva fritt på en öppen fråga vad de hade 

för förväntningar på tiden vid högskolan. En student skrev: ”Det skall bli den bästa 

tiden i mitt liv!”. Det sammanfattar väl ganska bra hur det skall vara.  

 

I en tävling för många år sedan mellan några reklambyråer om vem som skulle få 

uppdraget att arbeta med Karlstads universitet hade en byrå en testkampanj där f d 

studenter visades upp och kort angav varför man skulle söka sig till Karlstads 

universitet. Någon som hade lyckats bra i livet sa: ”Jag blev kär i Karlstad!”. Det är 

kanske det som studenterna blir. Det är nog svårt att bli kär i ett universitet. 
 

  



96 

 

Går det att ändra på något? Trender i mätningarna! 
 

Kundnöjdhetsmätningar som görs över tiden har en tendens att det inte händer så 

mycket och så tröttnar man på att mäta. Är det så i våra studier också. Ja, något är det 

väl så och då kan man fundera på om det är bra att mäta så regelbundet som vi gör. 

Kanske kunde vi göra det vart annat eller vart tredje år. Jag har försökt att få göra 

mätningar årligen i alla fall när det gäller studentenkäter. Detta dels för att det så 

enkelt och dels för att jag det finns positiva effekter av att verkligen fråga studenterna 

var de tycker. Vi visar på så sätt att vi bryr oss. Kan vi dessutom ge ordentlig feedback 

till studenterna om vad som kommer fram och vad vi gör för att utveckla 

utbildningarna så får vi ytterligare positiva effekter. Det var ingen slump att Elton 

Mayo i sina studier av kvinnor som byggde radioapparater i Chicago på omkring 1920 

fick ett resultat att inte bara förbättringar i arbetsmiljön gav positiva effekter på hur de 

anställda upplevde sin situation. Bara att man frågade de anställda gav positiva 

effekter. Det var i kontrollgruppen som inte hade fått en förbättrad arbetsmiljö som 

han såg dessa effekter. Detta blev utgångspunkter för den s.k. Human Relations Skolan 

om hur man på bästa sätt organiserar organisationer. 

 

Individuella programområden kan ändras. Tiden efter 2000 och en bit fram såg vi en 

positiv trend i synen på utbildningens kvalitet. Det har vi också sett i de senaste 

mätningarna omkring 2010. Sedan har vi givetvis utvecklingen av staden Karlstad som 

studentstad. Där ser vi en mycket positiv trend. Delvis förklaras detta av ett gott 

samarbete mellan kommun, universitet och studentkår. Dessa trender kunde vi läsa om 

i avsnitten ovan. 
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Vad vill studenter och alumner säga till oss?   
 

Studenterna har mycket de vill säga oss. Det korta formuläret tar tydligen inte musten 

och lusten att svara på de öppna frågorna. Det är dessa frågor som ingått praktiskt taget 

alla student- och alumnenkäter. Ibland har sista frågan inte varit med. Svaren på de två 

sista frågorna överlappar ganska mycket.  

 

Analyserna av de öppna frågorna har inneburit att vi som kodat läst alla svaren. 

Distansenkäterna har redan all information i analysprogrammet eftersom insamlingen 

där gjorts genom insamlingsprogrammen Query and Report eller Survey and Report. 

Respondenterna har alltså själva skrivit in sin synpunkter. Det år mest generella 

kommentarer som studenter och alumner skriver på de öppna frågorna. I de fall då det 

finns kommentarer kring enskilda individer har vi i bearbetningen avidentifierat dessa. 

En stor majoritet av kommentarerna om namngivna individer är positiva. Kanske 8 av 

10 är sådana positiva kommentarer. När det gäller enkäterna som kodats manuellt har 

vi också avidentifierat kommentarer kring individer. Vi som kodat har framfört 

hälsningar från alumner och studenter direkt till de som kommentarerna adresserats 

till. I vissa av enkäterna har vi som kodat antecknat och kodat in intressanta 

kommentarer. I andra enkäter har vi skrivit in alla kommentarer i databaserna. 

Utskrifter av öppna frågor har distribuerats till programledare och programråd. De 

fysiska enkätformulären har efter kodningen också skickats till programledarna. 

 

I de flesta rapporterna från enkäterna har intressanta och typiska citat ur svar på öppna 

frågor återgivits under respektive teman som tas upp i kommentarerna. I några av 

rapporterna har mer vi gjort försök att mer formellt analysera de öppna frågorna för att 

sammanfatta och lyfta fram studenternas och alumnernas kommentarer. I arbetet med 

de öppna frågorna fick vi som kodar och analyserar en känsla för att verkligen föra 

fram studenternas synpunkter. Det har hela tiden känts ansvarsfullt att arbeta med 

enkäterna.  

Vad anser du har varit särskilt bra vid dina studier vid Karlstads universitet? 

____________________________________________________________________ 

Vad anser du har varit mindre bra, har saknats och vad skulle du vilja ändra i dina 

studier vid Karlstads universitet? 

Mindre bra:  

 

___________________________________________________________________ 

Saknats:  

 

___________________________________________________________________ 

Förslag till förändringar:  

 

____________________________________________________________________ 
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Här exempel på en analys av svar på öppna frågor i studentenkäten 2010, (Haglund 

och Hong, 2011). Det handlar om svar från de studenter som läser på 

utbildningsprogram i teknik och naturvetenskap. I det inledande diagrammet ser vi att 

en stor majoritet av studenterna har svarat på våra frågor. Ofta är svaren ganska 

utförliga. 

 

Kommentarer i studentenkäter på fakulteten för Teknik och Naturvetenskap, 

2010 
Serie 1 är antal studenter som besvarat de öppna frågorna (2010). 

Serie 2 är antal studenter som deltagit i undersökningen procentuellt (2010). 

 
 

Studenterna vill verkligen kommunicera med oss och föra fram sina synpunkter.  

 

Karlstads universitet 
Studenterna på Teknik och Naturvetenskapsfakulteten delar till stor del åsikter om att 

Karlstads universitet är ett nytt, modernt och lagom stort universitet. Majoriteten 

upplever dessutom att universitetet har en synnerligen trevlig atmosfär och bra 

studiemiljö samt att det finns många fräscha och trivsamma studieplatser. Studenter 

som läser Innovation och Design anger att de är positiva till den öppna miljön på 

universitetet och de flesta studenterna på fakulteten anger att de tycker om ”21-huset” i 

Vänernbyggnaden. Där finns det även trevlig och hjälpsam personal. 

Civilingenjörsstudenter uppskattar att ”21-huset” har ett bra utbud av utrustning och 

studenterna på Innovation och Design samt Mekatronik, berömmer ”21-huset” som en 

inspirerande studieplats. En del studenter anger att biblioteket är en fin arbetsmiljö att 
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vistas i och utföra studieuppgifter. Majoriteten av studenterna på fakulteten nämner 

dessutom att Karlstads universitet har många intressanta utbildningar. 

 

”Universitetet i stort är nytt och modernt med bra lärare!” 

 

”Bra studiemiljö i 21 huset och biblioteket. Finns många bra ställen och alternativ att 

studera.” 

 

”Stort och rymligt, bra studiemiljö. Många små vrår man kan slå sig ner och 

koncentrera sig på. Bra satsning på skolan. Bra lärare. Det händer mycket vilket gör 

att ingen dag är den andra lik!”  

 

”Ny och fräsch byggnad. Servicepersonalen har bra bemötande. Vissa lärare är 

hjälpsamma, stora föreläsningssalar.”  

 

 

En del teknikstudenter är missnöjda med att det ofta är brist på studieplatser och 

begränsat med antal grupprum i biblioteket och ”21-huset”. Studenterna vill ha fler 

grupprum och lugnare miljöer. Teknikstudenterna irriterar sig på störande ljud från 

verkstaden och Barnens universitet i ”21-huset” medan andra studenter framför 

klagomål om vissa föreläsningssalar och datasalar med dålig ventilation. Ibland har 

man undervisning i för små salar i förhållanden till klasstorleken.  

 

”Ibland saknas lediga platser för att studera. Flera grupprum, bord osv både till 

biblioteket och till 21-huset.”  

 

”Många studieplatser i hus 21 är ofta bokade för konferenser, vilket gör att vi 

studenter får ont om platser.”  

 

”Dåliga föreläsningssalar och datasalar med dålig ventilation gör att luften försämras 

avsevärt.” 

 

”För stora små salar för stora klasser/många kursdeltagare, svårt att koppla upp sig 

på det trådlösa nätverket.” 

 

Studierna och lärarna 
Studenter som läser Innovation och Design är nöjda med kursupplägget och schemat. 

En del studenter på Naturvetenskapliga Basåret tycker att det är bra att det finns 

utrymme och tid till självstudier samt att det inte förekommer tunga kurser parallellt 

med varandra. De flesta studenterna på fakulteten uppskattar användningen av 

lärplattformen ”It’s learning” som ger information om kurser och bra tillgång till 

föreläsningsmaterial.  

 

Studenter som läser till Civilingenjör, Maskiningenjör och till Ingenjör Energi och 

Miljö är liksom de som studerar på Naturvetenskapliga Basåret mycket positiva till 

många lärares engagemang, pedagogiska förmåga, tillgänglighet och hjälpsamhet vid 
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föreläsningar och räknestugor. Närheten till engagerade lärare har ökat 

studiemotivationen hos många studenter. Några av de som läser till Civilingenjör 

anger att det är relativt lätt att få svar på sina frågor genom doktorander och 

kursansvariga. Studenterna på ingenjörsprogrammet i Mekatronik berömmer lärarna 

som mycket kompetenta och intresserade av att lära ut. Innovation och 

Designstudenter anger att det är bra med många lärarledda timmar. De flesta studenter 

är överens om att gästföreläsningar och studiebesök är givande och det är ett bra sätt 

att skaffa sig en bättre uppfattning om arbetslivet. Studenter på Biovetenskapligt 

program tycker det finns en del mycket inspirerande lärare som dessutom ger dem 

”feedback” på inlämnade studieuppgifter. Det som är mycket positivt, är de inspelade 

föreläsningar för distansstudenter som finns tillgängliga över nätet och där även 

campusstudenter kan ta del av. 

 

”Bra utspridning på schemalagda föreläsningar, ger mig utrymme att varva 

studerande med träning.”  

 

”Mycket info och bra studiematerial på it’s learning.” 

 

”Överlag är lärarna kompetenta och pedagogiska. Fina, ljusa och moderna lokaler. 

Bra studiemiljö.” 

 

”Det har varit ganska intressanta ämnen och vissa lärare vi haft har varit mycket 

pedagogiska och villiga att hjälpa. Vilket leder till bättre studier.”  

 

”Kompetenta & trevliga lärare. Möjligheter att delta vid särskilda projekt. T.ex. 

konferens i Frankrike. Lättnavigerad hemsida med tydlig info.”   

 

”Föreläsare som kommer från ett företag. Så man får inblick i vad som kan hända och 

vad som finns efter studierna.” 

 

 

Studenter på Civilingenjörs- och Energiingenjörsprogrammet har klagomål på 

kursuppläggen. De tycker att det har varit svagt planerade kurser med dåligt samarbete 

mellan lärare i samma utbildningsprogram, vilket i sin tur bl.a. medfört att kurserna 

känts röriga och stressiga med en hel del arbetsuppgifter tätt inpå varandra. 

Studenterna riktar även sitt missnöje mot otydlig information på olika studieuppgifter 

från lärare, vilket många gånger har skapat förvirring bland studenterna. Vidare 

kritiserar Maskin- och Civilingenjörsstudenter, universitetets IT system, där 

webbregistreringar för kurs och tentamen fungerar dåligt. Många är missnöjda med att 

det bara går att anmäla sig en vecka i förväg och inte en längre tid i förväg inför 

tentamen på kurshemsidan.  

 

Det råder ibland för högt tempo i vissa kurser. Detta anser många studenter från 

Naturvetenskapliga Basåret, Mekatronikingenjörs- och Civilingenjörsprogrammet. De 

upplever att de gärna skulle vilja ha fler föreläsningar och övningstillfällen typ 

räknestugor. Majoriteten av studenter på fakulteten är överens om att de ibland haft 
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föreläsare som saknat den pedagogiska förmågan att lära ut. Detta försämrar kvaliteten 

på utbildningen markant och studenternas förslag är att universitetet utbildar dessa 

lärare i pedagogik. Vidare önskar sig de flesta studenter på fakulteten mer praktisk 

tillämpning under sin utbildning. De vill få bättre kännedom om hur det går till utanför 

universitetet för att på så sätt förbereda sig inför arbetslivet.  

 

”Bristande information & genomgång inför och under labbar! Mer tid och 

genomgångar för att öka förståelsen för momenten.”  

 

”Det är inte tillräckligt med lektioner, så att man hinner med. Högt tempo.”  

 

”För få föreläsningar, behöver mer räknestugor, hjälp och övningar.” 

 

”Ett par ämnen har krockat med varandra och vi har läst samma sak flera gånger, 

onödigt! Fler ämnen har saknat djup och känts onödiga.”  

 

”Pedagogiska delen hos vissa lärare måste förbättras, annars är självstudier enda 

möjligheten.”  

 

”Man skulle i större utsträckning kunna upplysa om hur teori är kopplat till 

praktiken.”  

 

Karlstad och studentlivet 
Många av studenterna på fakulteten upplever Karlstad som en trevlig stad. Det råder 

bra stämning mellan studenter och det är trivsam sammanhållning i klasserna. 

Maskiningenjörsstudenterna anger att de uppskattar nollningen och kamratskapet högt. 

En hel del studenter berömmer den väl fungerande kommunikationen till och från 

universitetet.  

 

”Staden och vissa lärare som gjort utbildningen väldigt intressant.” 

 

”Nollningen, den skapar bra gemenskap i klassen.”  

 

”Gemenskapen man får med klasskamrater, en bredare kunskap.”  

 

”Studentföreningar, kåren, festerna har gjort studentlivet roligare.” 

 

 

Studenter på Naturvetenskapligt Basår är mest missnöjda med att det inte finns någon 

studentförening eller nollning i deras program. De känner sig därför lite utanför. Det 

blir inte så mycket studentliv för dem. Många av övriga studenter på fakulteten nämner 

att de saknar ett kårhus. Karlstad känns inte som en traditionell studentstad anser 

många. 

 

”Tycker det är dåligt att vi inte har någon nollning eller kåraktiviteter alls.” 



102 

 

 

”Saknar kårhus som gör det speciella med studentföreningar.” 

 
Här lämnar vi studentenkäterna och ger ett par exempel på analyser av öppna frågor i 

några alumnstudier som genomfördes 2012. 

Kommentarer i studentenkäter på fakulteten för Ekonomi, kommunikation och 

IT, 2010 
Det är många alumner som skriver på de öppna frågorna i enkäten. I de nya mindre 

utbildningarna har samtliga som svarat också delat med sig av synpunkter och i de 

större undersökningarna har uppåt 90 procent svarat på de öppna frågorna. Nedan gör 

vi några nedslag bland kommentarerna. Urvalet är subjektivt men återspeglar ändå 

relativt väl de bilder som studenterna ger av sina utbildningar och yrkesverksamhet 

efter examen. 

 

Fastighetsekonomi  
 Balansen mellan Ekonomi, Byggteknik och Juridik var bra.  

 Det bästa var att utbildningen är så bred och att man har ekonomin som en 

grund om man inte vill hålla på med fastigheter i framtiden.  

 Bred utbildning man har nytta av även om man väljer att jobba med annat.  

 Fin samhörighet.  

 Mycket teori som vi inte får användning av i praktiken. Mer praktik och mer 

gästföreläsningar från olika delar av branschen vore bra.  

 Saknar säljutbildning och inblick i rollen som mäklare. Kanske ett valbart 

moment kring försäljning.  

Många alumner anger att det som varit riktigt bra är den breda utbildningen på 

Fastighetsekonomi, vilket gör att man bl.a. kan välja fler yrken efteråt. En stor del av 

alumnerna anger att de idag arbetar inom mäklaryrket men det är även många som valt 

en helt annan yrkesinriktning och arbetar bl.a. som projektledare, controller, rådgivare 

på bank, skola, eller handläggare på skatteverket, landstinget m.m.  

 

Kurserna Ekonomi, Fastighetsteknik/Byggteknik och Juridik har varit mycket 

uppskattade. Det finns en bra mix av relevanta kurser och många intressanta, kunniga 

och pedagogiska föreläsare. Alumnerna har fått träffa betydelsefulla gästföreläsare och 

personer och fått en bättre förståelse för fastighetsmarknaden och förvaltningsrollen. 

Det har varit ett gott kamratskap och en god samhörighet i klassen. Träningen i 

rapportskrivning under utbildningen har man haft stor nytta av i sin yrkesverksamhet.  

Det alumnerna framförallt saknade i utbildningen är praktik och att få komma i 

kontakt med arbetslivet. Alumnerna saknade också personlig säljträning så att de 

kunde få träna kundbemötande och att förstå kunder bättre. En del anger också att de 

velat ha mer juridikkurser i vilka regler som finns vid köp och försäljning av 

fastigheter m.m. En del alumner önskar ytterligare fördjupning i kurserna Ekonomi, 

Byggteknik och Juridik. 
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Socionomprogrammet  

 Bra att utbildningen är så bred och grundläggande  

 Bra med basgruppsarbeten och att det var mycket hemtentor istället för 

salstentor. Det lärde mig mest.  

 Blandningen av studenter med olika bakgrund och i olika åldrar var bra.  

 Bra föreläsningar och bra studietakt.  

 Bra genomgående tråd i utbildningen om genus.  

 Önskvärt med kortare perioder av praktik innan den långa praktikperioden.  

 Mer studiebesök.  

 Dålig verklighetsförankring under mina studier. Endast en praktikperiod var för 

lite. Då socionom är ett så brett arbetsområde hade det varit kul att se fler 

verksamhetsområden.  

 Information om alternativa arbetsområden såsom arbetsmarknad, kriminalvård, 

försäkringskassan m fl. hade varit önskvärd.  

De allra flesta alumner arbetar idag som socialsekreterare och biståndsbedömare i 

kommuner. Det var en bred utbildning vilket gav en bred kunskap och ett brett 

kompetensområde. För många var praktiken mycket uppskattad och den bidrog på ett 

bra sätt till personlig utveckling. För somliga var det bra att praktikperioden var lång 

och sammanhängande. Grupparbeten gav möjligheten till att ta del av andras 

diskussioner och se möjligheter från andras infallsvinklar. Att klasserna var små gav 

bra kontakt med lärare och administrativ personal. En del alumner anger att praktiken 

lades för sent i utbildningen. Nästan alla alumnerna anger att det var för lite praktik 

och efterfrågar mer praktik. Ett förslag är att praktiken fördelads på två perioder 

istället för en. Några anger att det var för mycket teori som ibland inte stämmer 

överens med verkligheten.  

 

Det är mycket som kommer fram om vi analyserar alumnernas svar på öppna frågor. 

En hel del positivt om närheten till lärare och administration som vi berömmer oss om 

att ha. Det nya universitetets ambition att ge en bra utbildning. Sedan finns de mycket 

man hade önskat sig mer av. Inte minst handlar det om att de teoretiska resonemang 

som genomsyrar utbildningar måste kopplas till verkligheten. En utbildning som får 

mycket goda vitsord från nuvarande studenter och också från alumner är 

Projektledarutbildningarna vid universitetet. Det som många anger är bra med 

utbildningarna är att det finns en tydlig koppling till praktisk verksamhet. Lärarna har 

samtliga varit verksamma i branschen och kan då göra kopplingen mellan utbildning 

och praktik på ett mycket bra sätt. Vad är det så studenterna saknar och vad skulle de 

vilja ha mer av då? Jo, ännu mer praktik. Kanske är det omöjligt att tillfredsställa 

studenternas önskemål inom detta område. Sedan kan vi notera att resultaten i 

studentenkäterna på frågan om vad man tycker om balansen mellan teori och praktik 

så är det mycket olika svar från studenter inom olika utbildningsprogram så det går 

tydligen att göra kopplingen mellan teori och verklighet på olika sätt. 
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Får studenterna jobb och har de användning av sin utbildning? 
 

Det är givetvis olika för olika utbildningar men från många av våra utbildningar får 

studenterna jobb ofta direkt efter studierna eller rent av före examen. När vi frågar 

dem i alumnenkäter 2 -4 år efter examen har en stor majoritet tillsvidareförordnande. 

Här några exempel på resultat från alumnstudierna. Vi tar de senaste två 

alumnstudierna. Först en alumnstudie på Ingesund (Haglund m.fl., 2014) universitetets 

musikhögskola. I enkäten fick alumnerna närmare svara på vilket arbete de har. Frågan 

formulerades så att de fick ange fler alternativ när det var aktuellt. Över 80 procent av 

alumnerna var verksamma inom pedagogik och/eller musik. En stor majoritet arbetar 

som musiklärare antingen som klasslärare eller som lärare på Kulturskola/Musikskola. 

Nästan var fjärde anger att de arbetar som musiker, antingen med en fast anställning i 

någon ensemble eller som frilansmusiker. 

 

Alumnenkät Musikhögskolan Ingesund 2013 

 

Vilken typ av arbete har du? 
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Musiklärar-
programmet  

19 % 15 % 50 % 5 % 5 % 5 % 39 % 17 % 

 

När vi frågar om de haft användning för sin utbildning i sitt arbete får vi också positiva 

svar från alumnerna från Ingesund.  

I alumnstudier som genomförts hösten 2013, (Haglund och Sundqvist, 2014), där de 

som tagit examen på ett antal teknik- och naturvetenskapliga program visar också att 

en stor majoritet av alumnerna snart efter sin examen har en tillsvidareanställning. För 

de flesta utbildningar liggen andelen tillsvidareanställda på från 85 procent till 

omkring 95 procent. Endast några enstaka få Alumner är arbetslösa. Några få program 

har en lite lägre andel i tillsvidareanställningar. Nästan var femte Alumn från 

programmet i Innovation och Design är egenföretagare. Alumner från 

Civilingenjörsutbildningar och Biologprogrammet har ett antal som gått vidare till 

doktorandstudier. 
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Alumnenkät Hälsa, teknik och naturvetenskap 2013 

 

Sysselsättning 
(PROCENT) 
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Civilingenjörsprogramm
et Maskinteknik 

100 - - - - - - - 

Civilingenjörsprogramm
et Industriell ekonomi 

100 - - - - - - - 

Maskinteknik, 
ingenjörsprogrammet 

94 - 3 - - - - 3 

Byggteknik, 
ingenjörsprogrammet 

94 - - 3 - 3 - - 

Elektroteknik, 
ingenjörsprogrammet 

91 9 - - - - - - 

Energi- och 
miljöteknik, 
ingenjörsprogrammet 

90 - - - - 10 - - 

Biovetenskap, 
receptarie 

89 - - 4 - 4 - - 

Biovetenskapliga 
program 

88 3 - 3 - 2 2 - 

Civilingenjörsprogram
met hela programmet 

88 4 - - 4 4 - - 

Biovetenskap, 
analytiker 

87 7 - 3 - - 3 - 

Civilingenjörsprogram
met Kemiteknik 

87 7 - - - 7 - - 

Datateknik, 
ingenjörsprogrammet 

84 11 - - - 5- - - 

Civilingenjörsprogramm
et Teknisk fysik 

80 - - - 20 - - - 

Innovation och 
design, 
ingenjörsprogrammet 

77 - 18 6 - - - - 

Biologiprogrammet 62 23 - - 8 - - 8 

Miljövetarprogrammet 50 50 - - - - - - 

Alumnstudier med 10 eller fler svar har markerats med fetstil. 
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Inom många utbildningar anger ungefär 3 av 4 att de helt eller delvis har stor nytta av 

sin utbildning i sitt jobb. De som läst till Dataingenjör anger i störst omfattning att de 

har användning av sina studier i arbetet. Här anger ungefär 9 av 10 att del helt eller 

delvis har stor användning av utbildningen i jobbet. Även de som studerat 

Biovetenskap använder ofta kunskaperna från studierna i jobbet. Tendenserna är 

motsvarande som i den tidigare studien 2010, Haglund, (2011). 

 

Alumnenkät Hälsa, teknik och naturvetenskap 2013 

 

Jag har haft stor användning av min utbildning i min nuvarande sysselsättning  
 
(PROCENT) INSTÄM-

MER 
HELT 

INSTÄM-
MER 
DELVIS 

VARKEN 
ELLER 

TAR 
DELVIS 
AVSTÅND 
FRÅN 

TAR HELT 
AVSTÅND 
FRÅN 

Biovetenskap, analytiker 50 32 9 12 3 

Datateknik, 
ingenjörsprogrammet 

47 42 - - 11 

Biovetenskapliga program 45 31 8 11 5 

Biovetenskap, receptarie 41 31 14 7 7 

Maskinteknik, 
ingenjörsprogrammet 

31 47 19 - 3 

Elektroteknik, 
ingenjörsprogrammet 

27 46 9 9 9 

Energi- och miljöteknik, 
ingenjörsprogrammet 

25 60 5 5 5 

Civilingenjörsprogrammet 
Kemiteknik 

20 53 13 13 - 

Byggteknik, 
ingenjörsprogrammet 

19 56 19 6 - 

Biologiprogrammet 15 62 23 - - 

Civilingenjörsprogrammet 
hela programmet 

13 58 13 13 4 

Innovation och design, 
ingenjörsprogrammet 

12 47 29 6 6 

Civilingenjörsprogrammet 
Industriell ekonomi 

- 67 33 - - 

Civilingenjörsprogrammet 
Maskinteknik 

- 100 - - - 

Civilingenjörsprogrammet 
Teknisk fysik 

- 60 - 20 - 

Miljövetarprogrammet - 67 17 - 17 

Alumnstudier med 10 eller fler svar har markerats med fetstil. 
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I alumnstudierna får vi i genomsnitt svar från lite mindre än hälften av de som vi 

kontaktar. Ett par år efter sina studier är det mycket att göra och det är inte helt lätt att 

ta sig tid och svara på enkäter. Frågan vi ställer oss är om vi kan tro att våra enkätsvar 

är rättvisande för hela gruppen alumner. Vi kan visa att det när det gäller 

könsfördelning är det ingen egentlig skillnad mellan de som svarar och hela gruppen. 

Sedan är frågan om de som inte svarar har det eländigt och är arbetslösa alla eller om 

det också när det gäller arbete är normala alumner vi får i våra enkätsvar. Vi har då för 

vissa år kunnat jämföra våra resultat med de totalundersökningar som högskoleverket 

genomfört där man genom en totalundersökning i skatteregister kartlagt om de som 

tagit examen får jobb. Om vi ser på de tekniska och naturvetenskapliga programmen 

kan vi göra en sådan jämförelse. Då visar et sig att exempelvis senaste mätningen från 

högskoleverket (Högskoleverket, 2010), visar samma tendens som våra mätningar 

gjorde samma period. I Högskoleverkets studie var det 80 % som var etablerade på 

arbetsmarknaden 2009, 1-2 år efter examen definierat som att man uppfyllde tre 

villkor: ingen arbetslöshet under året, förvärvsarbete i november månad samt en 

årsinkomst från förvärvsarbete om minst 190 200 kronor (15 850 kronor per månad). 

Om vi ser på de som tagit examen vid Karlstads universitet bland de utbildningar vi 

studerat i den här rapporten såg vi följande tendenser (resultaten finns tillgänglig i 

Högskoleverkets rapport för grupper med minst 20 examinerade, men vi har haft 

tillgång till data för hela populationen): 

 
 

Högskoleverkets studie av etablerade på arbetsmarknaden 2009 

 

Examinerade vid Karlstads universitet läsåret 2006/07 och etablerade på 
arbetsmarknaden 2009. 
 
EXAMENSGRUPP ETABLERADE 

2009 
ANTAL 

EXAMINERADE 
ANDEL I PROCENT 

Biomedicinsk 
analytikerexamen 

13 20 65 

Receptarieexamen 8 9 89 

Civilingenjörsexamen 
data 

7 8 88 

Civilingenjörsexamen 
kemi 

11 15 73 

Högskoleingenjörs-
examen bygg 

19 20 95 

Högskoleingenjörs-
examen data 

23 27 85 

Högskoleingenjörs-
examen maskin 

20 23 87 

Högskoleingenjörs-
examen övriga 

21 26 81 
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Om vi här jämför dessa tidigare resultat med motsvarande resultat från Alumnstudien 

2010 (Haglund, 2011) kan vi få en uppfattning om bortfallet i Alumnstudierna 

påverkar resultaten på frågan om sysselsättning. Frågan är om det är så att Alumner 

som är arbetslösa väljer i markant högre utsträckning att inte delta i vår undersökning. 

Högskoleverkets data bygger på en totalundersökning (undantaget de som flyttat 

utomland som man inte kunnat studera) och vår undersökning på en 

surveyundersökning med ett bortfall på omkring 50 procent. De resultat vi fick i den 

tidigare enkäten 2010 var andelar icke arbetslösa på Civilingenjörer 100 procent, 

Byggingenjörer 98 procent, Dataingenjörer 97 procent och Maskiningenjörer 98 

procent. Jämförelserna visar att våra enkäter till Alumner inte med alltför många 

procentenheter överskattar andelen i arbete. Vilket tyder på att vi får en relativt normal 

grupp Alumner som svarar på våra enkäter. 

 

Ibland kan vi se intressanta skillnader mellan olika alumngrupper. Det är inte så många 

variabler vi har att tillgå för analyserna dock. I en enkät till de som disputerat vid 

universitetet, (Haglund, 2012a), har vi dessutom strävat att göra svaren helt anonyma, 

vilket inte är helt lätt i en ganska begränsad krets av respondenter. En följd av detta är 

att vi har mycket få bakgrundsvariabler i enkäten. Inriktning på vetenskapsområde och 

kön är egentligen de två variablerna. Finns det då några viktiga skillnader mellan 

kvinnliga och manliga doktorander/doktorer? 

 

Fördelningen av män och kvinnor är relativt jämn inom huvudgrupperna 

samhällsvetenskap och teknik/naturvetenskap. Bland grundutbildningsstudenter är den 

normala tendensen att kvinnor är mer nöjda med sina studier. De lägger också lite mer 

tid på studierna och är mer stressade (Haglund, 2012). 

 

Alumnenkät 2011 till de som tagit doktorsexamen 

 

TAR HELT ELLER DELVIS AVSTÅND FRÅN 
PÅSTÅENDET                                    

MÄN  KVINNOR  

Min/mina handledare har varit tillräckligt kunniga i 
forskningsområdet.  

5 %  26 % 

 

Något förvånande hittar vi en helt annan tendens bland doktorerna. Kvinnor är mer 

kritiska till den handledning de fått. Detta gäller handledarnas sakkunskap där en av 

fyra kvinnliga doktorer sett brister i denna, medan bara en på tjugo män gör samma 

värdering. 

 

Alumnenkät 2011 till de som tagit doktorsexamen 

 

TAR DELVIS AVSTÅND FRÅN PÅSTÅENDET                    MÄN  KVINNOR  

Min/mina handledare har lämnat det stöd jag 
behövt under utbildningen.  

10 %  30 % 
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Kvinnorna är inte bara kritiska mot handledarnas kunskaper utan har också synpunkter 

på handledarnas stöd under forskarutbildningen.  

 

Alumnenkät 2011 till de som tagit doktorsexamen 

 

TAR DELVIS AVSTÅND FRÅN PÅSTÅENDET            MÄN  KVINNOR  

Det har funnits goda möjligheter till diskussioner 
med andra lärare/forskare eller doktorander 
under forskarutbildningen.  

5 %  29 % 

 

Även diskussionsmiljön inom ämnet/forskargruppen är kvinnor mer kritiska till. 

Skillnaderna är här ganska stora. 

 

Alumnenkät 2011 till de som tagit doktorsexamen 

 

INSTÄMMER HELT I PÅSTÅENDET                            MÄN  KVINNOR  

Arbetsbelastningen var ofta alltför hög under 
forskarutbildningen 

5 %  17 %  

 

När det gäller arbetsbelastning och stress finner vi en tendens som överensstämmer 

med den vi ser inom grundutbildningen. Kvinnorna anger i något högre grad att de 

känt att arbetsbelastningen varit alltför hög under forskarutbildningen.  

 

Alumnenkät 2011 till de som tagit doktorsexamen 

 

INSTÄMMER HELT I PÅSTÅENDET                            MÄN  KVINNOR  

Utbildningen på forskarnivå har på ett bra sätt givit 
mig kunskaper inom ämnesområdet för examen.   

60 %  33 %  

 

Det kritiska synsättet finns vi också när det gäller vad man tycker man fått genom sin 

forskarutbildning. Kvinnor är mer kritiska till vad man lärt sig inom ämnesområdet. 

 

Alumnenkät 2011 till de som tagit doktorsexamen 

 

ARBETSMARKNADSSEKTOR  HÖGSKOLA  NÄRINGSLIV  

Kvinnor  54 %  29 %  

Män  65 %  20 %  

 

I något större utsträckning har kvinnor gått vidare till tjänster inom Industrin, medan 

männen något mer ofta finns kvar inom högskolesektorn.  
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Alumnenkät 2011 till de som tagit doktorsexamen 

 

BOSATT EFTER EXAMEN VÄRMLAND  

Kvinnor  46 %  

Män  60 %  

 

Män stannar oftare kvar i Värmland jämfört med kvinnorna. 

 

Alumnenkät 2011 till de som tagit doktorsexamen 

 

ARBETSUPPGIFTER 
EFTER EXAMEN 

FORSKAR  CHEF MED 
RESULTATANSVAR  

Kvinnor  58 %  21 %  

Män  75 %  5 %  

 

Män stannar kvar alltså inom högskolan och forskar då också i större utsträckning efter 

examen. Kvinnorna å andra sidan har oftare gått vidare till Chefsjobb med 

resultatansvar. Drygt var femte kvinna med doktorsexamen har ett sådant jobb. Bland 

de manliga kollegorna är motsvarande andel en på tjugo. 

 

Alumnenkät 2011 till de som tagit doktorsexamen 

 
HUR VÄL ÖVERENSSTÄMMER DITT 

NUVARANDE ARBETE MED ÄMNESOMRÅDET 

INOM DIN FORSKARUTBILDNING? 

INOM ÄMNET  DELVIS INOM 
ÄMNET  

Kvinnor  65 %  30 %  

Män  79 %  21 %  

 

Män stannar ofta kvar i verksamheter inom sitt ämne medan kvinnorna något mer ofta 

öppnar för verksamhet inom nya områden. 

 

Alumnenkät 2011 till de som tagit doktorsexamen 

 

HUR VÄL STÄMMER DINA 

ARBETSUPPGIFTER MED DIN 

UTBILDNINGSNIVÅ? 

OKVALIFICERADE  KVALIFICERADE  FÖR 
KVALIFICERADE  

Kvinnor  29 %  62 %  10 %  

Män  5 %  95 %  -  

 

Männen anser mycket ofta att de arbetsuppgifter de fått efter doktorsexamen är 

kvalificerade i nivå med sin utbildningsnivå. Kvinnor känner sig mer osäkra. Ganska 

många kvinnor, nästan var tredje, tycker att arbetsuppgifterna är okvalificerade och 

inte mindre än var tionde kvinna anser att de arbetsuppgifter man fått efter 

disputationen är alltför kvalificerade.   
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Vad gör vi med resultaten från studierna? Benchmarking ett sätt att 

dramatisera så att budskapet går fram! 
I våra studier finns det många olika resultat från mätningarna plus dessutom 

studenternas och alumnernas svar på öppna frågor. För att de läsaren av rapporterna en 

uppfattning av hur resultat kan värderas har vi genomgående arbetat med tabeller där 

vi rangordnar resultat från olika program. Detta så att de som jobbar med ett visst 

program kan relatera sig till hur det ser ut i jämförbara program. Det blir en form av 

benchmarking som vi arbetar efter. Det är i och för sig inte det roligaste att se ”sitt” 

eget program långt ner på en tabell men å andra sidan är oftast utbildningsprogrammen 

bra på en del ting men inte på allt. Alla kan ju inte vara bäst på allt. I de seminarier 

som vi genomfört med resultat från studierna har vi ofta lyft fram de program som får 

höga värderingar i något speciellt avseende och då har programledaren fått presentera 

hur man inom programmet jobbar med just denna sak.  

 

Det är inte alltid lätt at få en överblick över resultaten och för att försöka att ge den här 

överblicken har jag i studentstudierna arbetat med analyser av avvikelser från 

genomsnitt för hela studien. Kring de aritmetiska medelvärdena på värderingsskalor 

som kodats från 1 till 5 har vi lagt ut en toleranszon +-0.1 från Campusgenomsnittet. 

Skalorna är i princip rangordningar där vi inte kan vara helt säker på att avstånden 

mellan skalstegen är helt likvärdiga. Trots detta fungerar skalorna ändå ganska väl som 

en vanlig betygsskala/intervallskala. För varje enhet +-0.1 bortom toleranszonen har 

avvikelser markerats med ett +. Omvänt har avvikelser negativt markerats med -. 

Exempelvis markerar alltså en värdering ”3+” ett resultat på en värderingsskala som 

avviker i positiv riktning mellan +0.4 och +0.5 från genomsnittlig värdering bland 

Campusstudenter.  

 

 
 

Resultaten kommenteras i sammanfattningar kring respektive utbildningsområde. Med 

denna analys balanserar alltså + och – i analyserna. Hur bra universitetet än är jämfört 

med andra universitet kommer vi att få negativa avvikelser i våra analyser. Enskilda 

och enstaka – och + visar på ganska moderata tendenser. Flera + och – över flera 

 

Genomsnitt 
för alla 
studenter 

Tolerans
-zon 

         -0.4             -0.3                -0.2             -0.1                                 +0.1                 +0.2               +0.3            +0.4            +0.5    
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kvalitetsdimensioner manar dock till eftertanke och analys. Sedan finns det givetvis 

många förklaringar till avvikelser. Alla utbildningsprogram kan inte profilera alla 

kvalitetsdimensioner. Studenters mål och förväntningar påverkar också resultaten. Det 

är säkerligen lättare att tillfredsställa målinriktade studenter med en klar plan för sina 

studier. Andra studenter söker sig fram med mer allmänt inriktade studier.  

 

När vi sammanfattar resultaten till en profil för olika program finns det säkert åtskilligt 

av Halo-effekter. Det som i några viktiga avseenden upplevs som positivt kommer 

många gånger att få positiva effekter rakt över alla kriterier. Omvänt ger negativa 

tankar resultat över hela linjen.  

 

Förutsättningar och förväntningar spelar givetvis också en stor roll när studenter 

värderar. Den kan säkerligen vara lättare få nöjda studenter inom utbildningar med 

tydligt fokus. Studenterna har bestämt sig för en karriärväg och har hittat sin 

utbildning. Men alla studenter har inte gjort detta och det måste få finnas mer generella 

utbildningar. Det kan säkerligen också vara lättare att få nöjda studenter när 

arbetsmarknaden ser ljus ut. Det kan också antagligen vara lättare att få nöjda 

studenter inom utbildningar med höga söktryck och höga antagningshinder. 

Utbildningar med stora studiegrupper kan resultera i pedagogiska situationer där det är 

svårt att ge en helt förstklassig utbildning som tillfredsställer studenterna. Studenternas 

förväntningar och egenskaper påverkar alltså resultaten liksom givetvis också hur vi 

utvecklar och utformar våra utbildningar. Tolkningen av resultaten och arbetet att 

förbättra utbildningarna ligger givetvis i första hand på programledningens bord. 

 

Här ett exempel på en sammanfattande analys från Haglund och Hong (2013). 

Resultatprofilerna redovisas enligt följande enkla modell: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsfaktor 

(lärare, administration osv). 

Utbildningens utformning 

(tempo, inriktning osv). 

Vad studenterna tycker att 

de lärt sig. 

(teori, praktik, färdigheter 

osv). 

Utvärdering av kvaliteten 

som helhet 

(utbildningen, studentlivet 

osv). 
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Studentenkäten 2012 
 

Sammanfattning av studenternas attityder till kvalitetsfaktorer 
PROGRAMSTUDENTER 
2012 

VÄL FUNG-
ERANDE 

STUDIEVÄG
-LEDNING 

VÄL FUNG-
ERANDE 
KURS-

UTVÄRD-
ERINGAR 

ADMIN. 
PERSONAL 
TILLMÖTES-

GÅENDE 

STÖD-
JANDE 

LÄRARE 

KUNNIGA 
LÄRARE 

Civilekonomi-
programmet 

0 4- 0 4- 3- 

Civilingenjör 0 1- 0 1- 0 

Civilingenjör 
Datateknik 

3+ 3+ 2- 1- 0 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi 

0 2- 1- 1- 1- 

Ekonomi 3+ 2- 0 4- 4- 

Fastighetsekonomi 0 1- 1- 2- 1- 

Hälsa och Wellness 3- 0 0 2+ 1+ 

Information & PR 0 1+ 1- 1- 2+ 

IT Design m.fl. 0 0 0 0 2- 

Master of Public 
Admin 

4- 0 1+ 6+ 5+ 

Miljövetenskap 1- 0 0 0 0 

MK globala medier 1+ 1+ 2- 1- 2+ 

MK visuell komm. och 
medier 

3+ 2+ 1- 0 2+ 

Personal och arbetsliv 2- 1- 2- 0 0 

Politices kandidat 0 0 1- 1+ 2+ 

Projektledning 0 0 1- 4+ 4+ 

Rättsvetenskaps-
programmet 

1+ 3+ 0 2+ 3+ 

Samhällsanalytiker 1+ 1+ 0 4+ 2+ 

Samhällsplanerar-
programmet 

2- 1+ 0 0 1- 

Sjuksköterska 0 1+ 0 2+ 1+ 

Socionomprogrammet 0 0 3+ 1+ 0 

Turismprogrammet 1- 1+ 6- 0 0 

Webb och multimedia 1- 0 0 1+ 1- 

Vård och 
stödsamordnar- 
programmet 

1+ 2+ 2+ 0 1+ 

Övriga program 1+ 3- 2+ 6- 1- 
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Studentenkäten 2012 
 

Sammanfattning av studenternas attityder till utbildningens utformning 
PROGRAMSTUDENTER 2012 KRÄVANDE 

EXAMINATIONER 
STUDIE-
TEMPO 

STUDIE-
STRESS 

Civilekonomiprogrammet 2+ 3+ 2+ 

Civilingenjör 0 4+ 2+ 

Civilingenjör Datateknik 1+ 5+ 0 

Civilingenjör Industriell ekonomi 3+ 3+ 2+ 

Ekonomi 1+ 1+ 0 

Fastighetsekonomi 2+ 0 0 

Hälsa och Wellness 0 1- 0 

Information & PR 3+ 5+ 2+ 

IT Design m.fl. 2- 2- 3- 

Master of Public Admin 4+ 0 0 

Miljövetenskap 4- 4- 1- 

MK globala medier 0 1- 0 

MK visuell komm. och medier 3+ 1+ 3+ 

Personal och arbetsliv 1- 4- 3- 

Politices kandidat 3- 1- 0 

Projektledning 0 0 0 

Rättsvetenskapsprogrammet 2+ 2+ 1+ 

Samhällsanalytiker 0 1- 2- 

Samhällsplanerarprogrammet 2- 2- 0 

Sjuksköterska 0 1+ 1+ 

Socionomprogrammet 1- 1- 1- 

Turismprogrammet 1- 0 0 

Webb och multimedia 3- 0 1- 

Vård och stödsamordnar 1- 2- 1+ 

Övriga program 0 1+ 0 
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Studentenkäten 2012 
 

Sammanfattning av studenternas attityder till vad man lärt sig 
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Civilekonom 5- 4- 2+ 6- 3- 3- 3- 

Civiling Datateknik 4- 2+ 0 2+ 4+ 2+ 2+ 

Civilingenjör 3- 4- 3- 1- 1- 3- 3- 

Civilingenjör 
Industriell ekonomi 

4- 7- 4- 0 3+ 0 0 

Ekonomi 2- 2- 3- 4- 2- 3- 2- 

Fastighetsekonomi 1- 0 3- 4- 1- 2- 2- 

Hälsa och Wellness 1+ 1- 1+ 3+ 2- 0 0 

Information & PR 1- 2- 0 2+ 3- 2- 2- 

IT Design m.fl. 3- 0 2- 2- 0 1- 3- 

Master of Public 
Administration 

4+ 2+ 1- 3+ 7- 6- 6- 

Miljövetenskap 1+ 5- 1- 0 1- 1- 1- 

MK globala medier 1+ 0 6+ 4+ 0 3+ 3+ 

MK visuell komm. 
och medier 

0 0 1+ 0 2+ 2+ 2+ 

Personal och 
arbetsliv 

1+ 0 0 0 0 0 0 

Politices kandidat 3+ 4- 3+ 3+ 0 0 0 

Projektledning 1+ 3+ 6+ 2+ 5+ 2+ 2+ 

Rättsvetenskap 2+ 0 2+ 0 1+ 3+ 3+ 

Samhällsanalytiker 1+ 3- 1+ 3+ 3- 1- 1- 

Samhällsplanerar- 
programmet 

1+ 1- 1+ 0 1+ 1+ 1+ 

Sjuksköterska 1+ 6+ 3+ 5+ 2+ 4+ 4+ 

Socionom-
programmet 

2+ 2+ 3+ 2+ 1+ 2+ 2+ 

Turismprogrammet 0 3- 2+ 4+ 1+ 0 0 

Webb och 
multimedia 

7- 5- 7- 10- 2- 8- 8- 

Vård och 
stödsamordnar 

1+ 2+ 1+ 2+ 0 1+ 1+ 

Övriga program 2- 4- 2- 0 4- 2- 3- 
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Studentenkäten 2012 
 

Sammanfattning av studenternas attityder till utvärdering av kvaliteten som 
helhet 
PROGRAMSTUDENTER 2012 HÖG 

KVALITET PÅ 
UTBILD-
NINGEN 

NÖJD MED 
STUDENT-

LIVET 

KARLSTAD 
BRA 

STUDENT
STAD 

REKOM-
MENDERA 

ANDRA KAU 

Civilekonomiprogrammet 0 1- 1- 2- 

Civilingenjör 1+ 0 0 1- 

Civilingenjör Datateknik 1+ 1+ 1+ 2+ 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi 

4- 0 2+ 0 

Ekonomi 3- 1- 2- 5- 

Fastighetsekonomi 1+ 1+ 0 0 

Hälsa och Wellness 0 0 2+ 2+ 

Information & PR 0 0 0 0 

IT Design m.fl. 1- 0 1+ 0 

Master of Public 
Administration 

6+ 4- 3- 2+ 

Miljövetenskap 1- 0 0 0 

MK globala medier 0 0 2+ 0 

MK visuell komm. och 
medier 

0 0 0 0 

Personal och arbetsliv 0 0 0 1+ 

Politices kandidat 1- 1+ 0 1- 

Projektledning 3+ 4- 2- 1- 

Rättsvetenskaps-
programmet 

2+ 0 0 0 

Samhällsanalytiker 1- 3+ 0 0 

Samhällsplanerar-
programmet 

2- 0 0 0 

Sjuksköterska 2+ 0 0 1+ 

Socionomprogrammet 0 0 0 1+ 

Turismprogrammet 0 2+ 1+ 1+ 

Webb och multimedia 2- 0 0 0 

Vård och stödsamordnar- 
programmet 

2- 0 1+ 2+ 

Övriga program 5- 4- 2- 6- 
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I en tidigare variant av studien dramatiserade vi ytterligare genom att summera 

avvikelsernas summa av – eller +. Detta var givetvis att oviktat summera många olika 

ting som egentligen inte kunde lätt vägas ihop, och egentligen var det mindre relevant 

varför vi slutade med det. I de flesta tabeller i övrigt har vi rangordnat för att 

underlätta jämförelser. I dessa tabeller har vi inte det.  

 

Hur har då resultaten tagits emot? Jag tror det finns en tendens att program med många 

plus i kanten har jobbat mer aktivt med enkäterna. Även i datainsamlingen där 

programledare måste se till att de olika årskullarna av studenter verkligen får enkäterna 

utdelade finns det skillnader. De program som får goda resultat arbetar verkligen för 

att få många att svara. Dessa program ligger i svarsfrekvens i studentenkäterna på från 

70 procent och uppåt. De som missar är då bara de som inte var med på just den 

föreläsningen eller seminariet då datainsamlingen gjorts. Ibland kan det vara så att 

studenterna är ute på praktik då datainsamlingen görs och då missar vi givetvis fler. 

Medianen för svarsfrekvenser i senaste studentenkäten på Campus ligger omkring 60 

procent.  

 

 
  



118 

 

Framtidens gymnasist-, student- och alumnstudier 
 

Studentenkäter på Campus 
 

Förhoppningsvis kan vi fortsätta att genomföra enkäter till programstudenter på 

campus med distribuerade enkäter. Det är ett enkelt sätt att samla in synpunkter. 

Studenterna svarar intresserat och det tar inte mycket tid. Om vi organiserar detta på 

rätt sätt i samarbete med programledare och programråd bör vi kunna få omkring 70-

80 procent av studenterna att delta. Jag tror vi bör fortsätta med mycket korta 

frågeformulär så att vi inte tröttar ut respondenterna så att det har kraft kvar att svara 

på några öppna frågor. Vissa frågor bör givetvis upprepas men andra kan skifta mellan 

olika studier. Om programråd är intresserade går det lätt att lägga till några helt 

programspecifika frågor till enkäterna. Om det går att finna en intressant 

samarbetspartner på ett annat universitet så varför inte göra en jämförande studie. 

Studien får gärna göras varje år men det är möjligt att göra studierna med lägre 

frekvens också. Tidpunkten för insamling lite mer än halvvägs in på höstterminen är 

bra eftersom vi då kan få resultat från de studenter som startat sina studier på 

höstterminen. De har ändå gått en relativt bra period på universitetet och har varit med 

om någon eller några tentamina. Kunde vi bli bättre på att ge organiserad feedback till 

studenterna vore det bra. Det vi bör kommunicera är både resultat och de åtgärder och 

förändringar som kan bli aktuella i utbildningen.  

 

Enkäter till de som går fristående kurser har vi testat tidigare och det är givetvis 

möjligt att låta dessa delta i campusenkäterna. Tanken med frågorna i enkäterna är 

dock mer tillrättalagda för utbildningsprogram. Antagligen är det bättre med ordinarie 

kursvärderingar i den här gruppen av studenter.  

 

Enkäter till distansstudenter 
 

De årliga nätenkäterna bör fortsätta att genomföras. Samarbetet med programledare 

och programråd är mycket viktigt. Med väl genomförd kontakt med studenterna kan vi 

komma upp i goda svarsfrekvenser. Någon typ av belöning till några av de som svarar 

på enkäten har visat sig vara viktig. Liksom för campusstudierna är det mycket viktigt 

med återkoppling till studenterna. Vi måste visa vilka resultat enkäterna kan ge. 

 

Gymnasiststudier 
 

Enkäter i samband med Högskoleinformationsdagarna genomfördes två gånger för 

några år sedan men har sedan inte upprepats. Det är givetvis en möjlighet att passa på 

att ställa frågor till alla de nya gymnasister som kommer till oss. Det måste i så fall 

vara helt enkla och korta frågor det handlar om. Kanske mer begränsat med frågor än 

vi använde i de tidigare studierna, och dessa var liksom de flesta andra enkäter 
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begränsade till en fram och baksida på ett A4 blad. Kanske bara ett mindre kort med 

korta frågor som tar någon minut eller en halv minut att fylla i kunde vara lagom.  

 

Studenternas arbetsmiljöundersökning  
 

Denna studie borde replikeras, gärna i samarbete med Studentkårerna i Örebro och 

Växjö som tidigare. En enkät baserad på den tidigare enkäten som kan förkortas 

avsevärt utan att för den skulle tappa sin fokusering skulle kunna tas fram. Här tror jag 

på att genomföra studien liksom tidigare med distribuerade enkäter i ett urval av 

utbildningsprogrammen. Kanske denna studie kunde genomföras på våren så att en 

inte stör andra Campusenkäter. Organisatoriskt är det säkert bra att låta Studentkåren 

hålla i arbetet till stor del. 

 

Alumnstudier 
 

De planer för genomförande av enkäter till alumner som vi har på fakulteterna bör 

kunna fungera bra i framtiden. Vi får kontakt med ett rimligt antal alumner på ett 

ganska enkelt sätt. I de fall som nu senast på Musikhögskolan där man har uppdaterade 

e-postadresser kan man kombinera kontakt på nätet med postenkät. Frågan är dock om 

det är bra med kontroll om vilka som svarat. Anonymiteten är nog ändå viktig för 

alumnstudierna. Om svarsfrekvenserna går klart under 40 procent måste man göra 

något, t ex komplettera med telefonintervjuer. Det är dock betydligt mer 

arbetskrävande. De mest centrala frågorna skall givetvis vara genomgående men vi 

kan tänka oss ett fåtal programspecifika frågor. Det är viktigt att formuläret är kort så 

att de viktiga svaren på öppna frågor kommer in. 

 

När det gäller urval av alumner har vi för det mesta renodlat så att vi bara tagit med de 

som slutfört sin utbildning med examen. Exempelvis valde vi att endast ta med de som 

avlagt doktorsexamen i forskaralumnstudien. De som enbart tagit licentiatexamen var 

inte med i urvalet. Tanken har varit att vi utformar frågorna och analyserna efter 

helheten i utbildningen. De som inte fullföljt sin utbildning till slutet får studeras på 

något annat sätt. Sedan har vi i vissa av studierna ändå följt upp de som avbrutit 

studierna. I studien där vi följde de studenter som startade sin utbildning 1992 fram till 

efter examen försökte vi leta reda på alla oavsett hur de följt studierna. I senaste 

alumnstudien på musikhögskolan Ingesund har vi tagit med alla som startat på 

musiklärarprogrammet. Principen har dock för det mesta varit att vi studerar hela vår 

kedja av utbildning fram till examen och efter densamma. Vilket är då bäst? Det beror 

på vilka frågor man vill besvara inom det utbildningsprogram man studerar. 

 

När vi är inne alumnstudier så måste vi nämna de goda förutsättningar som finns att 

jämföra resultat med Uppsala universitet som varit ledande i arbetet att genomföra 

systematiska alumnstudier. Vi har kunnat jämföra med studier som publicerats, 

exempelvis Lundmark, Annika, (2006), Björnermark, Maria, (2008) och Lundmark, 

Annika, (2008). Vi får tacka för den hjälp vi fått och också för det utbyte av resultat 

och synpunkter vi haft under åren. 
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Kundstudier och marknadsorientering i högre utbildning 
 

Det vi se ovan är en ganska enkel och billig variant av avstämning bland många av 

våra intressenter. Sedan finns det givetvis andra viktiga intressenter som det vore 

viktigt att studera t.ex. arbetsgivare som tar emot våra studenter. Systematiska 

uppföljningar har egentligen inte gjorts här. Det finns några studentuppsatser som tar 

upp detta tema, t.ex. ett arbete av Fröberg & Gatenborg (2002).  

 

Det som vi borde kunna utveckla ytterligare är former för användning av resultat och 

återkoppling till våra respondenter. Det finns också en klar potential att använda 

studierna inom universitetets marknadsföring. Vi kan kommunicera bilden av 

Karlstads universitet som bryr sig om studenters och alumners synpunkter. Resultat 

kan göra tillgängliga för den som vill söka till Karlstad och då vill veta lite på förhand 

hur det är att studera här. Detta skulle kunna vara en viktig profil för universitetet. Vi 

är ett modernt universitet där det är nära mellan lärare och studenter, mellan 

administration och studenter liksom mellan studenter. Tankemodellerna från 

tjänsteforskning där våra studenter dvs. en av våra kunder ses som medproducenter i 

tjänsteprocessen är mycket viktiga. Vi lyssnar på våra studenter och alumner och kan 

på så sätt utveckla våra utbildningar på ett dynamiskt sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

  



121 

 

 

 

Bilagor om studierna 

Bilaga 1: Studentstudier i ett samarbetsprojekt mellan ekonomlinjer 

(1990):  
 

 Haglund, L. (1991), Vad tycker ekonomistuderande om ekonomistudierna – 

Resultat från en studentenkät vid ekonomlinjerna i Göteborg, Karlstad, Lund, 

Sundsvall och Växjö. Forskningsrapport vid högskolan i Karlstad 91:5 

 

Omkring 1990 diskuterades kvaliteten på ekonomutbildningar i Sverige intensivt. 

Exempel på detta är en utredning på initiativ av Civilekonomernas Riksförbund, Vår 

syn på civilekonomutbildningen (1990) och en debattbok av Ulf af Trolle, Mot en 

internationellt konkurrenskraftig akademisk utbildning (1990). Bland orsakerna till det 

stora intresset för utbildningsfrågor var att vi i Sverige stod inför ett utökat 

internationellt utbyte vad gäller den högre utbildningen och därför mer än tidigare 

tvingas att jämföra utbildningskvalitet med våra konkurrenter i omvärlden. Sedan var 

ekonomutbildningen något av en ”kassako” för högskolor och universitet. Mer eller 

mindre alla hade ekonomlinjer där många studenter sökte. Statens ersättning för en 

studieplats hade under lång tid successivt minskat och studenter fick allt färre 

undervisningstimmar i utbildningen. Mot bakgrund av den här diskussionen om 

ekonomutbildningens kvalitet startades ett samarbetsprojekt med medverkan av 

högskolorna i Halmstad, Karlstad, Sundsvall och Växjö samt universiteten i Göteborg 

och Lund. Inom projektet genomfördes ett antal studier av olika aspekter på 

ekonomutbildning, varav en studentstudie som kom att genomföras av oss i Karlstad. 

 

Syftet med undersökningen var att kartlägga och analysera ekonomstudenternas 

inställning till och åsikter om sina studier på ekonomlinjen. Undersökningen kartlade 

1990 års kull av ekonomie studerande, och deras syn på sin utbildning.  

 

Vi valde att genomföra en enkät till alla ekonomstudenter på alla deltagande 

utbildningar. Den distribuerades genom lärarna på alla kurser i utbildningarna under 

hösten 1990. En problemanalys genomfördes och ett enkätformulär utvecklades efter 

samråd med projektansvariga för de olika utbildningarna. I förutsättningarna ingick att 

formuläret skulle vara enkelt och lätt besvarat. Formuläret testades i olika versioner på 

högskolan i Karlstad i klasser och individuellt genom personliga intervjuer. Bland 

frågor som exkluderades i den slutliga versionen var en fråga om hur mycket tid man 

lägger på sina studier per vecka. Frågan visade sig svår att besvara då studenter 

definierar ”studietid” på olika sätt. Åtskilliga frågor exkluderades p.g.a. 

utrymmesbrist. För att kompensera för detta inkluderades öppna frågor där studenterna 

relativt fritt kan ge synpunkter på utbildningen. I studentenkäten ingick variabler som 

beskriver studenternas bakgrund vad gäller tidigare gymnasiestudier, högskolestudier 
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och förvärvsarbete. Dessutom ingick ålder och kön som variabel. De processvariabler 

som analyserades baserades dels på frågor om studenternas deltagande i kurser, och 

dels på frågor om studenternas attityder till sina studier och studiernas uppläggning. 

Studenternas resultat värderas genom frågor om antal uppnådda poäng och 

studietempo, dvs. antalet poäng relaterade till studietid. Vi fick in 1388 svar och från 

vissa av utbildningarna var svarsandelen mycket hög. I Växjö t ex omkring 3 av 4 

studenter.  
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Bilaga 2: Uppföljning av tjänsteprocessen på några utbildningslinjer 

från studiestart till några år efter examen (1992 till 2000) 
 

 Andersson, Nina m.fl. (2000). Studenter om studier och arbete – Hur var det att 

läsa till ekonom, kemiekonom och kulturvetare vid högskolan i Karlstad på 90-

talet och vad hände sedan? Arbetsrapport vid Karlstads universitet 

 

Inom Centrum för tjänsteforskning vid högskolan i Karlstad hade vi ett stort antal 

projekt studerat hur kvalitetsuppfattningar bildas i olika typer av tjänsteverksamhet. 

Olika typer av modeller för att definiera kvalitet hade testats i ett stort antal branscher. 

Ett flertal av dessa modeller byggde på analys av gap och differenser. Viktiga begrepp 

när det gäller att studera dessa skillnader är förväntningar och upplevelser. Såväl 

kvalitativa som kvantitativa modeller användes för att mäta och analysera begreppet 

kvalitet. Gemensamt för alla studier av tjänstekvalitet är att en viktig princip är vi 

måste se kunden som medproducent i tjänsteverksamheten. 

 

När det gäller utbildningssystemet som ett tjänsteföretag är det inte relevant att dra en 

skiljelinje mellan högskolans/universitetets organisation och studenterna. Om vi 

överför vårt tjänstesynsätt till vår verksamhet inom akademisk utbildning bör vi se 

studenter som kunder och då också som medproducenter i verksamheten. Vår 

verksamhet inom den högre utbildningen borde, om vi tror på detta, organiseras så att 

vi utnyttjar våra gemensamma resurser såsom ledning, lärare och studenter som en 

helhet. Studenters arbetstid borde följas upp lika noga som lärares och 

administrationens. Ett första steg för att komma vidare kan vara att se på våra 

utbildningssystem med kundens, studentens tillika medarbetarens ögon. Vi ville följa 

studenten genom hela utbildningen och en bit därefter. En longitudinell studie lades 

upp. Vi följde ett antal studentgrupper från den inledande kursen på högskolan i 

Karlstad hösten 1992 fram till 2000 då de förhoppningsvis avlagt examen och kommit 

ut i arbetslivet och samlat erfarenheter och perspektiv på sin utbildning. Vi har sökt 

våra studenter på alla de vägar de gått. De som slutat sin utbildning och som valt att gå 

andra vägar än de planerade har vi också tagit med i vår studie.  

 

Syftet med studien var att ge studenternas syn på kvaliteten i den utbildning de fått ta 

del av vid högskolan i Karlstad från 1992 och framåt. De bilder som framkommer kan 

ge ett underlag för analys av de processer genom vilka god kvalitet i högre utbildning 

uppstår. Vilka processer är viktiga? Hur kan man stödja utvecklingsarbete inom högre 

utbildning?  

 

Undersökningen genomfördes bland studenter som hösten 1992 antagits på följande 

utbildningslinjer vid dåvarande högskolan i Karlstad: 

 Kulturvetarlinjen 

 Ekonomlinjen 

 Internationella ekonomutbildningen 

 Kemiekonomlinjen 
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Orsaken till att dessa linjer valdes var för att utöver ekonomutbildningar i någon mån 

få en spridning bland naturvetenskapliga och humanistiska ämnen.  

 

Undersökningen 1992 

En enkät delades hösten 1992 ut till samtliga nyantagna studenter på de berörda 

utbildningslinjerna i samband med den första informations- och 

introduktionsföreläsningen. Vi fick svar från praktiskt taget alla studenter. Under 

hösten 1992 genomfördes även fokusgrupper med studenter på nämnda linjer med 

undantag av kemiekonomlinjen. De studenter som deltog i fokusgrupperna 

rekryterades bland de studenter som i den inledande enkäten skrivit att de kunde tänka 

sig att vara med i en fokusgrupp. Intervjuguiden (bilaga 3) fokuserade på tiden före 

högskolan (t ex påverkan vid val av linje och studieort), uppfattningar om starten (t ex 

introduktionsdagen, nollningen och föreläsningarna), samt vad de trodde om framtiden 

vad gäller kurser, ekonomi mm.  

 

Undersökningen 1996 

Med en normal studietakt borde samtliga studenter ha avslutat sina studier under 

vårterminen 1996. I juli 1996 skickades en enkät ut till samma elever som ingick i 

undersökningen 1992. En påminnelse gick även ut i augusti till de som inte besvarat 

det första utskicket. Syftet med undersökningen var att få studenternas bild av hur de 

hade upplevt sin tid som student på högskolan i Karlstad. Frågeställningarna berörde 

om de hade bytt linje/studieort och orsak till detta, uppfattningar om 

examinationsformer, utbildningens pedagogiska och teoretiska innehåll, högskolans 

service, samt arbetsmarknaden efter studietiden.  

 

Undersökningen 2000  

För att få en bild av hur studenterna retrospektivt uppfattar sin studietid genomfördes 

en undersökning under januari och februari år 2000. Frågeställningen i denna 

undersökning var inriktad på hur studenterna innehållsmässigt och pedagogiskt skulle 

vilja att studierna hade lagts upp. En viktig del av frågorna berörde tiden efter 

studierna vad gäller arbete, ansvarsområde, om deras utbildning var en förutsättning 

för att få arbete, samt vilka kurser som de haft mest nytta av. Studenterna som har fått 

respektive svarat på enkäten 2000 fördelar sig enligt nedan. Totalt har 58 procent 

besvarat enkäten år 2000.  
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Bilaga 3: Campusstudier med insamling av enkäter genom studenter 

(2000 - 2005) 
 

 Haglund, L., Eriksson, H. och Vikström E. (2003), Karlstadsstudenter om 

studier och studentliv. Karlstad University Studies 2003:22 

 Haglund, L. (2005), Karlstadstudenter om studier och studentliv – Resultat från 

studentenkäter 2000 till 2005. Karlstad University Studies 2005:32 

 Haglund, L. (2006a), 2 220 studenter om studier och studentliv – Resultat från 

studentenkäter våren och hösten 2005. Karlstad University Studies 2006:3. 

 Haglund, L. (2006b), Studenter om studier och studentliv – Resultat från 

studentenkäter våren och hösten 2005. Karlstad University Studies 2006:3 

 

Den longitudinella studien som vi har presenterat ovan följdes av en omfattande 

Studentbarometer i form av en tvärsnittsstudie genomförd på universitetet våren 2000 

(Davidsson, 2000). Undersökningen genomfördes av en arbetsgrupp kring prorektor 

BengtOve Gustavsson. 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 %. Undersökningen tog mycket tid och resurser i anspråk och det 

var inte aktuellt att göra uppföljningar. Detta var en bakgrund till de enkla och snabba 

studier som vi genomförde från våren 2000. En annan bakgrund till studierna på 

Campus var att vi under grundkursen i marknadsföring ville träna studenterna i 

tekniker att genomföra marknadsundersökningar. När vi skulle välja produkt/tjänst för 

övningen så tog vi högre utbildning. Ett skäl var att vi skulle kunna få direkt insyn i 

den organisation vi studerade. Högskolor som offentliga myndigheter har ett stort mått 

av öppenhet i sina processer. Dessutom är tjänsten en som vi själva både föreläsare 

och studenter har god insikt i. Det handlar om oss själva som producenter och 

konsumenter. Den studie som vi planerande var en som skulle ge lågt bortfall och låg 

kostnad så vi kunde upprepa studien ofta och på så sätt få en tidsserie där vi kunde 

studera hur vårt universitet utvecklades. Högskolan hade ju nyligen fått status som 

universitet och det var intressant att följa den förändringen.  

 

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. 

Studentenkäternas distribution och datainsamling sköttes av studenterna i kursen i 

marknadsföring som fick i uppgift att hitta respondenter i universitetets lokaler och få 

dem att besvara enkäten. Studenterna uppmanas att sprida insamlandet i universitetets 

olika hus. Mycket få respondenter lät bli att fylla i enkäten när de fick den i handen av 

en student. Ett par handfull studenter vägrade svara i studentenkäten. Studien 
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upprepades varje termin under ett antal år. Urvalet av respondenter skiftade beroende 

på antal studenter på kursen och normalt var urvalet mellan 500 och 1000 studenter. 

Valet att genomföra undersökningen genom ett urval i universitetslokalerna gjorde att 

vi till stor del missade vissa studentsegment, t ex distansstudenter och 

kvällskursstudenter. Studentenkäterna gav alltså inte en total bild av våra studenter vid 

universitetet. Samtidigt kunde vi snabbt och enkelt samla data praktiskt taget utan 

bortfall bland våra studenter på universitetet. Urvalsmetoden var i ett antal enkäter 

densamma, varför jämförelser över tiden blir relevanta och intressanta.  

 

Ett antal standardiserade frågor återkommer i alla eller så gott 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                 

Universitetsstudierna  0           0             0             0            0                    

    som helhet    

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  0           0             0            0             0 

i Karlstad   

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     



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hel del av frågorna hämtades från studie 1 där vi jämförde olika 

ekonomutbildningar.  Nya undersökningsområden valdes som komplement till de fasta 

frågorna inför varje ny termin: 

 

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 

Bakgrund: 

 Kön 

 Ålder 

 Supportfunktioner: 

 Administrativ 
personal 
tillmötesgående 

 Studievägledning 

 Kursutvärderingar 

Lärare: 

 Kunniga 

 Stödjande 

Nöjd med: 

 Utbildningens 
kvalitet 

 

Rekommendera 

Kau 

Nöjd med: 

 Studentlivet 

 Karlstad 

Vad man lärt sig: 

 Yrkesrelaterade 
kunskaper och 
färdigheter 

 Breddad 
allmänbildning 

 Tänka kritiskt och 
analytiskt 

 Samarbeta med andra 
 Ta del av aktuell 

forskning 
 Skriva tydligt och 

klart 

 Tala tydligt och klart 

Öppna frågor: 

Särskilt bra – Mindre bra 

Saknats - Förslag 

Krävande 

examinationer 

Studietempo Studiestress Tidsinsats i 

studierna 

Förvärvsarbete 
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 Balans mellan teori och praktik 

 I vilken utsträckning utbildningen har bidragit till utveckling av olika 

färdigheter 

 Studentinflytande 

 I vilken utsträckning utbildningen har bidragit till utveckling av olika 

färdigheter 

 Studier, stad och studentliv - hur nöjd är man? 

 Studiemiljö och studieservice – hur nöjd är man? 

 

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.  

 

Antal studenter som svarat på enkäterna 

MÅL POPULATION ANTAL SVAR BRUTTO 

ALLA FAKULTETER 

Campus våren 2000 637 

Campus hösten 2000 692 

Campus våren 2001 571 

Campus hösten 2001 1102 

Campus våren 2002 686 

Campus hösten 2002 881 

Campus våren 2003 503 

Campus hösten 2003 689 

Campus våren 2004 553 

Campus hösten 2004 551 

Campus våren 2005 362 

 

 

Totalt svarade omkring 8000 studenter på våra tidigare enkäter från 2000 till och med 

2005 
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Bilaga 4: Campusstudier genom distribuerade enkäter (2006 – 2012) 
 

 Haglund, L., (2009). 4 875 studenter om studier och studentliv. Resultat från 

studentenkäter vid Karlstads universitet 2006 och 2007, Karlstad University 

Studies, 2009:3. 

 Haglund, L. och Maria Hong (2011c) Studenter om studier och studentliv - 

resultat från studentenkäter vid Karlstads universitet 2010 Karlstad: Fakulteten 

för ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads universitet, Fakulteten för 

teknik- och naturvetenskap, Karlstads universitet 

 Haglund, L. och Maria Hong (2012c) Studenter om studier och studentliv - 

resultat från studentenkäter vid fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. 

Karlstad: Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads universitet, 

Karlstads universitet 

 Haglund, L. och Maria Hong (2013b) Studenter om studier och studentliv. 

Karlstad University Studies, 2013:16. 

 

Våren 2006 har vi ändrat urvalsmetod när det gäller Campusenkäterna. 

Enkätformulären har distribuerats under föreläsningar och seminarier i ett urval av 

kurser på universitetet. Programledare planerar datainsamlingen och väljer ut ett 

undervisningstillfälle som maximerar deltagandet. Praktiskt alla studenter som fått 

enkäten har deltagit i undersökningen. Svarsvägran är mycket ovanlig, däremot missar 

vi de studenter som valt att inte delta i undervisningen alternativt varit sjuka vid 

undervisningstillfället. Totalt har 1700 campusstudenter svarat på frågor om sin 

utbildning under hösten 2012. 

 

Studierna av internationella studenter har också distribuerats på lektioner. Slutligen har 

enkäten till studenterna på Musikhögskolan distribuerats i postfacken till samtliga 

studenter. Vårt bortfall var bland dessa studenter lite drygt 50 %. Totalt har omkring 

4000 studenter svarat på frågor om sin utbildning under åren 2006 och 2007. 

Fördelningen av hur många studenter som svarat på de olika enkäterna framgår av 

följande: 

 

Antal studenter som svarat på enkäterna 2006, 2007, 2010, 2011 och 2012 

MÅL POPULATION ANTAL SVAR 

BRUTTO ALLA 

FAKULTETER 

Campus våren 2006 741 

Campus hösten 2006 1545 

Campus hösten 2007 1355 

International Students 2007 (två undersökningar)  213 

Ingesund hösten 2006 92 
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MÅL POPULATION ANTAL SVAR 

BRUTTO ALLA 

FAKULTETER 

Ingesund hösten 2007 105 

Campus hösten 2010 Fakultet EKI & TN Svenska studenter 1708 

Campus hösten 2010 Fakultet EKI & TN Internationella 

studenter 

174 

Campus hösten 2011 Fakultet EKI 1135 

Campus hösten 2011 Fakultet EKI Svenska studenter 1048 

Campus hösten 2011 Fakultet EKI Internationella studenter 87 

Campus hösten 2012 Fakultet EKI & SL 1700 

Campus hösten 2012 Fakultet EKI & SL Svenska studenter 1648 

Campus hösten 2012 Fakultet Internationella studenter 52 
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Bilaga 5: Arbetsmiljöundersökning bland studenter i Karlstad (2006) 
 

 Rundström, Katrin och Fredrik Olsson. (2006), Arbetsmiljö- och hälsorapport - 

– genomförd av Karlstad Studentkår, Karlstad Studentkår. Dataanalyserna 

inkluderar data från universiteten i Växjö och Örebro. 

 

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.  

 

”Svenska studenter sönderstressade” är ett exempel på rubrik om studenters hälsa som 

vi under våren 2006 kunnat läsa i de nationella dagstidningarna. Dagens studenter 

befinner sig under stor press och flera nationella undersökningar och rapporter 

angående studenters hälsa har det senaste året vittnat om en ökad ohälsa bland 

Sveriges studenter. Det har emellertid länge saknats statistik om studenters 

hälsosituation och arbetsmiljö. 

 

Under 2005/2006 samlades studentrörelsen bakom ”studenters arbetsmiljö och hälsa” 

som en fokusfråga för Sveriges förenade studentkårer (SFS). Som en del i det här 

arbetet genomförde även Karlstad Studentkår en omfattande arbetsmiljö- och 

hälsoenkät. Anledningen var framförallt att det saknades uppgifter om hur studenteters 

arbetsmiljö- och hälsosituation ser ut vid Karlstads universitet. 

Den psykiska ohälsan bland studenter och ohälsans negativa utvecklingskurvor ger 

stor anledning till oro. Samtidigt har studenters situation inte varit särskilt 

uppmärksammad i samhällsdebatten. Det är dags att såväl akademin som aktörer i 

kommuner, landsting och stat tar ett gemensamt krafttag för att förbättra studenters 

situation! 

  
Syftet med denna undersökning är att ge ett ordentligt faktaunderlag samt att 

uppmärksamma bristerna i studenters arbetsmiljö och påvisa studenters ohälsa. Vi vill 

skapa debatt om hur de problem som framkommer i Arbetsmiljö- och hälsoenkäten 

kan motverkas. Arbetsmiljö är ett brett och mångfacetterat område och detsamma 

gäller för ohälsa. Vi väljer att fokusera på den psykosociala arbetsmiljön och 

konsekvenserna den får för studenters hälsa. Således undersöker vi främst psykisk 

ohälsa. Anledningen är att vi utifrån våra erfarenheter tror att den allvarligaste 

problematiken gäller studenters psykosociala arbetsmiljö samt psykiska ohälsa. Vi har 

t.ex. fått flera indikationer på att studenter upplever allt större stress i sin tillvaro. 

 

Enkäten har fyra delar; bakgrundsfrågor, hälsa, ekonomi och arbetsmiljö. Man tog 

fram ett slumpmässigt stickprov av klasser. 580 studenter svarade under vårterminen 

2006 på enkäten som utformats av Karlstad Studentkår. Enkäten hade utformats i ett 

samarbete med Studentkåren i Växjö och Örebro studentkår.  
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Bilaga 6: Gymnasistenkäter (2006 -2007) 
 

 Haglund, L., (2007). Att studera vidare eller inte det är frågan – 2 321 

gymnasisters funderingar kring högre studier, Karlstad University Studies 

2007:27. 

 Haglund, L., (2008). Studera nu, senare eller aldrig? 2 762 gymnasisters 

funderingar kring högre studier. Karlstad University Studies 2008:18. 

 

Omkring 2005 minskade söktrycket dramatiskt för utbildningar inom teknik och 

naturvetenskap. Detta var ganska bekymmersamt för oss på universitetet i Karlstad. En 

satsning att bygga upp en ny civilingenjörsutbildning hade följts av ett beslut att 

investera i nya lokaler som framför allt var tänkta för de tekniska utbildningarna. Det 

var alltså klart viktigt för universitetet att hitta studenter till våra tekniska och 

naturvetenskapliga utbildningar. I en svag marknadssituation blir det ännu viktigare att 

förstå sina kunder. Jag pratade tidigt under 2007 med några vänner som arbetade med 

ingenjörsutbildningar och de funderade på om vi skulle göra en undersökning för att se 

vad det är som gymnasister tycker är viktigt när de väljer utbildning i allmänhet och 

utbildning i teknik i synnerhet. Det var just då inte så många veckor kvar till de dagar 

då alla gymnasister i Värmland bjuds in till universitetet för att få information om 

högre utbildning. Inbjudan till dessa dagar omfattar såväl gymnasister på 

studieförberedande som på yrkesförberedande program. Informationsdagarna är öppna 

för andra högskolor/universitet liksom för andra organisationer som erbjuder 

vidareutbildning efter gymnasieskolan, som exempelvis kvalificerad Yrkesutbildning 

(KY) eller Folkhögskolor. Dessa dagar har organiserats sedan några tiotal år tillbaka. 

Våra potentiella kunder kommer till oss men vi hade aldrig egentligen passat på att på 

ett systematiskt sätt fråga dem något under de här dagarna. Något var det väl en känsla 

av att det är säljarens marknad som låg bakom det här. Men nu var det mer av 

köparens marknad så varför inte försöka att göra en enkät till alla gymnasister som 

kommer till oss? Vi bestämde att göra så. Ett formulär enligt vanlig modell vi använt i 

de olika student- och alumnstudierna, dvs. en A4 med en framsida och baksida togs 

fram där vi ställde frågor om intresse för högre utbildning. Vad man vill läsa? När man 

vill läsa? Varför man vill läsa vidare? Är det något man oroar sig för inför vidare 

studier? Var man vill läsa? Är det någon utbildning man saknar i Karlstad? 

Frågeformuläret utvecklades på basis av de formulär som användes ett par uppsatser, 

av Skjervik m.fl. och Hong m.fl. (2007). Rapporterna från studierna presenterades i 

Haglund (2007 och 2008). 

 

Jag och ett par av mina studenter på en kurs ställde oss med formulär vid entrén till 

Aula Magna och delade ut formulär och pennor. Informationsdagen startade med en 

introduktionsföreläsning för alla gäster. Under denna fyllde gymnasisterna i 

formulären och vi samlade sedan in dessa efter föreläsningen. Kanske 1 av 20 lät bli 

att fylla i men övriga fyllde noggrant i. Det hela kodades och analyserades. Eftersom 

det hela fungerade bra gjorde vi om studien 2008, med i stort sett samma frågor.  

 

Totalt 1 443 svar lämnades första året och 1 441 andra året. När vi samlade in 

enkäterna vägrade ett fåtal elever att fylla i och lämna in. Vi kan uppskatta detta 
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bortfall av gymnasister till mellan 5 och 10 procent av dem som var med på 

introduktionen.  

 

Frågorna i enkäten 2008 kan delas in enligt följande modell: 

 
 

 

 

 

 

  

Bakgrund 

Kön och ålder? 

Var kommer du från? 

Kommer du från en familj med ”akademisk tradition” 

Har du utländsk eller svensk bakgrund? 

Vilken utbildning går du på gymnasiet/på folkhögskolan? 

Planering inför studier 

Planerar du att gå vidare till högre studier efter dina studier nu? 

Vill du gå vidare nu eller senare? 

Vad planerar du att göra före studierna? 

Hur säkra är dina planer? 

Vill du studera inom program, enstaka kurser eller KY utbildning?  

Vilka ämnen/till vilka yrken vill du studera? 

Var vill du studera? 

 

Åsikter om studieort och högre studier 

Varför vill du studera vidare? 

Varför vill du inte studera vidare? 

Vilka fördelar ser du med Karlstad som studieort? 

Vilka nackdelar ser du med Karlstad som studieort? 

Finns det något du saknar i utbudet av utbildningar i Karlstad? 

Finns det något du oroar dig för kring högre studier 
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Bilaga 7: Nätenkäter med distansstudenter (2007 – 2012) 
 

 Haglund, L. och Lena E Johansson (2011b) Studenter om studier på distans - 

resultat från 1 616 studentenkäter vid Karlstads universitet 2007 och 2010. 

Karlstad: Universitetsbiblioteket, Karlstads universitet 

 Haglund, L. och Lena E Johansson (2012d) Studenter om studier på distans - 

resultat från studentenkäter vid Karlstads universitet 2011 Karlstad: Lärstöd, 

Karlstads universitet, Karlstad University Study 2012:26. 

 Haglund, L. och Lena E Johansson (2013c) Studenter om studier på distans - 

resultat från studentenkäter vid Karlstads universitet 2012 Karlstad: Lärstöd, 

Karlstads universitet, Karlstad University Studies 2013:37. 

 Haglund, L och Lena E. Johansson (2013d). Studenter om studier på distans. 

Presentation och artikel, SVERD, Svenska Riksorganisationen för 

Distansutbildning. 

 

Nätenkäter med frågor till distansstudenter har genomförts 2007, 2010, 2011 och 2012. 

Enkätformuläret i distansstudien har utvecklats från ett antal studier på Campus i 

Karlstad mellan åren 2000 och 2007. Huvuddelen av frågorna är identiska mellan 

campusstudien och distansstudien. Ett nytt tema i distansundersökningarna har varit att 

belysa studenternas inställning till IKT i undervisningen och mer specifikt användning 

av lärplattformar, videokonferens och film. Ett standardiserat frågeformulär har 

använts.  

 

Frågeområden i enkäten 

Lärprocesser

• Studiestress

• Studietempo

• Balans teori/praktik

• Attityd till IKT

Nöjd med 

utbildningens 

kvalitet

Lärare

• Kunniga

• Stödjande

Stödfunktioner
• Administrativ 

personal

• Biblioteksservice

• Studievägledning

Öppna frågor

• Särskilt bra 

• Mindre bra

• Saknats

• Förslag

Bakgrund

• Ålder

• Kön

• Helfart/Halvfart

• Bostadsort

IKT-funktioner

• Lärplattform

• Videokonferens/ 

telebild

• Inspelade 

föreläsningar

• Lärcentrum

Vad man lärt sig

• Yrkesrelaterade 

kunskaper och färdigheter

• Breddad allmänbildning

•Tänka kritiskt och 

analytiskt

• Samarbeta med andra

• Ta del av aktuell forskning

• Skriva tydligt och klart

• Tala tydligt och klart
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Enkäten har distribuerats till samtliga distansstudenter via de två lärplattformar First 

Class och It’s learning som används vid Karlstads universitet. Vi har också tagit hjälp 

av programledarna och bett dem distribuera enkäten till studenterna via lärplattformar. 

Det har också funnits möjlighet att svara på enkäten via en direktlänk på Studentnätet.  

 

Totalt svarade omkring 909 respektive 707 studenter på våra enkäter 2007 och 2010. 

Studentbarometern på distans 2011 fanns tillgänglig mellan 21 nov – 11 dec 2011. Vi 

fick 1280 (26,4 %) svar och det fanns genomsnitt 4850 studenter på distans vid 

Karlstads universitet. I den första enkäten 2007 delades studentgruppen efter 

studieområde och för den andra enkäten 2010 efter programtillhörighet. I 

undersökningen 2007 svarade 909 (31,7 %) studenter av genomsnitt 2863, 2010 

svarade 707 (15,2 %) studenter av genomsnitt 4651. Svarsfrekvensen inom 

programutbildningarna 2011 varierar mellan 22-100 procent med ett genomsnitt på 

49,7 procent. 

 

Ett nytt tema i 2012 års distansundersökning är att belysa studenternas studietid och 

deras förutsättningar att studera. Hur mycket tid lägger studenterna på studier en 

normal vecka, hur mycket arbetar de och hur många timmar används till studier på 

helgen? Vi har även försökt att belysa frågan om information, har de tillräckliga 

tekniska förkunskaper och har fått tillräcklig information för att bedriva studier på 

distans? 

 

Studentbarometern på distans 2012 fanns tillgänglig mellan 21 nov – 16 dec 2012. Vi 

fick 588 svar av 3474 möjliga. Programutbildningarna har svarsfrekvens på 32 procent 

i genomsnitt, tretton program över genomsnittet. Svarsfrekvensen inom 

programutbildningarna 2012 varierar mellan 6 och 72 procent med ett genomsnitt på 

32 procent. 

 

 

 

  



136 

 

Bilaga 8: Lärarstudien (2012) 
 

 Inga-Lill Fjällsby, Lars Haglund och Maria Hong, (2011). Lärarprogrammet 

hösten 2011 Programuppföljning, Intern rapport. Lärarutbildningen Karlstads 

universitet. 

 

Våren 2012 genomfördes en enkät bland studenter vid Lärarutbildningen på Karlstads 

universitet. Grunddragen i enkätformuläret har utvecklats under de tidigare 

studentstudierna. Ett standardiserat frågeformulär har använts. Själva frågorna handlar 

om studierna som helhet vid Lärarutbildningen. Ungefär hälften av frågorna är 

motsvarande som ställts till andra studenter på Karlstads universitet. Det som 

tillkommit är frågor om specifika kompetenser inom lärarutbildningen, 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), examensarbete m.m. Frågorna utvecklades av 

programledare inom lärarutbildningen. Datainsamling har gjorts genom en utdelad 

enkät i klassrummen. Det är en totalundersökning. Frågorna med fasta svarsalternativ 

har kompletterats med en serie öppna frågor som avslutar enkäten. Många studenter 

skriver omfattande svar på de öppna frågorna: 

 

De olika frågeområden som ingår i studien sammanfattas i nedanstående schematiska 

modell. Enkätformuläret finns i bilaga 2 nedan.  
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Enkäterna distribuerades på föreläsningar och seminarier januari 2012. Det är 

studenter i sista terminen på lärarutbildningen som deltagit i undersökningen. 

Enkätformuläret delades ut i samband med undervisning/seminarier och besvarades 

direkt eller togs med hem och besvarades. Det är totalt 163 lärarstudenter som besvarat 

vår enkät. I populationen finns 224 studenter och svarsfrekvensen är alltså 73 procent. 

  

Syn på VFU 

Lärare: 
- Kunniga 

- Stödjande 

Supportfunktioner: 
- Administrativ personal  

  tillmötesgående 

- Studievägledning 

- Kursutvärdering 

Bakgrund: 
- Tidigare  

  lärarerfarenhet 

- Kön 

- Ålder 

- Familjebakgrund m.m. 

Vad man lärt sig: 
- Breddad allmänbildning 

- Tänka kritiskt och   

  analytiskt 

- Samarbeta med andra 

- Ta del av aktuell forskning 

- Skriva tydligt och klart 

- Tala tydligt och klart 

- Yrkesrelaterade kunskaper  

  och färdigheter 

- Diverse lärarkompetenser  

  och färdigheter 

Syn på examensarbete 

Nöjd med: 
Utbildningens 

kvalitet 

Rekommende

ra andra 

Nöjd med: 
- Studentlivet 

- Karlstad 

Öppna frågor: 
Särskilt bra- Mindre bra 

Saknats - Förslag 

Arbete och tidsinsats 

i studierna 
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Bilaga 9: Alumnstudier inom utbildningsprogram (2008 – 2013) 
 

 Haglund, L. (2010) Med en examen från Karlstads universitet – 778 alumner 

om studier och arbete. Karlstad: Fakulteten för ekonomi, kommunikation och 

IT, Karlstads universitet 

 Haglund, L. (2011a) Med en examen från Karlstads universitet - alumner inom 

teknik och naturvetenskap om studier och arbete. Karlstad: Fakulteten för 

ekonomi, kommunikation och IT, Karlstads universitet 

 Haglund, L. och Maria Hong (2012b) Med en examen från Karlstads universitet 

- alumner om studier och arbete. Karlstad: Fakulteten för ekonomi, 

kommunikation och IT, Karlstads universitet 

 Haglund, L. och Maria Hong (2013a) Med en examen från Karlstads universitet 

- alumner om studier och arbete. Karlstad: Fakulteten för ekonomi, 

kommunikation och IT, Karlstads universitet, Karlstad University Studies 

2013:16 

 Haglund, L. och Martin Sundqvist (2014a). Med en examen från Karlstads 

universitet - alumner om studier och arbete. Karlstad: Fakulteten för hälsa, 

naturvetenskap och teknik, Karlstads universitet 

 Haglund, L., (2014b). Med en examen från Karlstads universtitet – alumner och 

studier och arbete. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Karlstad 

University Press. 

 Haglund, L., (2014c). Med en examen från Musikhögskolan Ingesund – 

alumner om studier och arbete. Musikhögskolan Ingesund.  

 

 
I början av 2008 genomfördes vid Centrum för tjänsteforskning, CTF en undersökning 

för att ta reda på var våra studenter tagit vägen efter genomfört examensarbete i 

samarbete med CTF. I projektet har vi tagit fasta på de studenter som under åren 2000 

- 2007 kommit att skriva sitt examensarbete inom något av de forskningsprogram 

vilket är knutet till CTF.  

 

Syftet med undersökningen har varit att försöka skapa sig en bild av hur före detta 

studenter vid Karlstads universitet upplevde att skriva sitt examensarbete inom ett 

forskningsprogram, hur samarbetet fungerade exempelvis med handledare och 

företaget samt vad som har hänt efter universitetsexamen med avseende på exempelvis 

nuvarande sysselsättning. 

 

Enkäten distribuerades per post. Då svarsfrekvensen av projektgruppen bedömdes som 

allt för låg kom även telefonpåminnelse att ske. Svarsfrekvensen kom att sluta på 49 

procent.  

 

Våren 2008 beslutade ledningen för Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT 

vid Karlstads universitet att på ett systematiskt sätt samla in information om 
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Fakultetens utbildningar genom enkäter till alumner, dvs.. f d studenter. Målet med 

studierna är att ta fram ett informationsunderlag som kan läggas till grund för 

utveckling av våra utbildningsprogram. Tanken med studierna är att alumnerna skall 

ha något eller några års erfarenhet av livet efter studierna innan de är med i våra 

undersökningar. De som får svara på våra frågor är alltså tillräckligt nära sina studier 

för att komma ihåg detaljer men de har ändå en del erfarenhet från arbetslivet. De 

urval av alumner som vi gjort omfattar de som avslutat sina studier några år före 

enkätens genomförande.  

Ungefär hälften av de frågor vi ställt är gemensamma för alla program medan övriga 

frågor är specifika för respektive program. De öppna frågorna har kodats direkt i 

databasen. För varje program görs internt analyser av de programspecifika frågorna. 

Formuleringarna av de frågor som varit gemensamma för alla enkäter bygger, som 

tidigare nämnts på de frågor man använt vid Uppsala universitet. Följande frågor är 

gemensamma för alla undersökningarna i Karlstad: 

 Attityder till utbildningen (påståenden som alumnerna tar ställning till) 

o Jag trivdes mycket bra under min studietid                 

o Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram  

o Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier  

o Jag har stor användning av min utbildning med min nuvarande 

sysselsättning                                               

o Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning             

 Sysselsättning 

 Detaljerade åsikter om utbildningen (öppna frågor) 

o Vad anser du var särskilt bra med dina studier  

o Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina studier  

 Kön 

 

Övriga frågor har formulerats i samråd med respektive program. Layout och i vissa fall 

svarsalternativ har dock samordnats.  
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Som ovan nämnts har vi valt att i enkätformulären inkludera ett minimum av frågor. 

Den enda bakgrundsfråga utöver vilket program man läst och vilka kurser man läst är 

könstillhörighet. Exempelvis har vi inte som enkäterna i Uppsala tagit med frågor om 

inkomster. Dessa frågor blir mycket komplicerade att ställa. 

Ytterligare en tanke med våra studier är att vi skall genomföra studier inom alla våra 

program med ett rullande schema. Planen är att vi för ett visst program skall 

genomföra enkäter ungefär vart tredje år för att på så sätt täcka in alla våra studenter.  

En av svårigheterna i Alumnstudier är att få tillräckligt många att svara. Tiden närmast 

efter examen är för de flesta uppfylld av många viktiga förändringar i livet. De f d 

studenterna söker arbete, byter arbete, flyttar inom Sverige, flyttar utomlands, bildar 

familj osv. Detta innebär att det kan vara svårt att nå studenterna. Många av våra 

alumner är säkert ganska upptagna med annat än att svara på enkäter. Vi måste alltså 

välja sättet att kontakta alumnerna med stor omsorg. 

 

I alumnstudierna valde vi efter övervägande att använda oss av brevenkät. Detta för att 

göra datainsamlingen så enkel och billig som möjligt. För att göra det lätt för 

respondenterna att svara valde vi att begränsa frågeformuläret till minimum av frågor, 

• Hur lång tid från 
utbildning till arbete 

• Arbetsmarknadssektor 
och anställningsform 

• Befattning 

Programspecifika 
frågor 

• Jag har stor 
användning av min 
utbildning med min 
nuvarande 

sysselsättning               
                          

• Jag trivdes 
mycket bra 
under min 
studietid           

• Jag är nöjd med 
utbildningen  

• Jag kände mig 
väl förberedd 
för arbetslivet 
efter avslutade 
studier  

Öppna frågor om 
utbildningen: 

Särskilt bra – Mindre bra  
– Saknades 

Bakgrund: 
• Program 

• Start på 
programmet 

• Examensår 
• Kön 

• Jag är nöjd med 
min nuvarande 
sysselsättning  
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med enkla formuleringar. Med alumnenkäterna från Uppsala som främsta förebild tog 

vi fram ett förslag till frågeformulär som vi sedan ytterligare bantade ner till ungefär 

hälften. Vi testade formuläret och gjorde sedan ytterligare reduceringar så att 

formulärets storlek är ungefär ¼ av de enkäter som använts i Uppsala. Vi hoppas att vi 

genom att göra formuläret kort och lätt besvarat kan spara lite av respondenternas kraft 

så att de orkar svara på de öppna frågorna om hur de upplevt sina studier. Detaljerade 

svar på dessa frågor är oerhört viktiga för att dels förstå svaren på övriga frågor i 

enkäten, och dels hitta konstruktiva förslag till hur utbildningarna kan förändras i takt 

med krav från arbetsmarknaden. 

 

Brev med våra enkäter skickas ut med svarskuvert. Formulären begränsades till en 

fram och en baksida på ett A4. Svaren skickades in helt anonymt. Vi hade alltså inte 

markerat vem som fått ett visst formulär. En påminnelse med formulär skickades ut till 

samtliga drygt en vecka efter första utskick. Totalt kommer vi i genomsnitt upp i 

svarsfrekvenser från 40 till 50 procent. Nu 2013 har vi i stort sett kommit igenom 

samtliga utbildningsprogram på universitetet med alumnstudier. För några få program 

har två omgångar av alumnenkäter genomförts. 
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Bilaga 10: Studie bland alumner med doktorsexamen (2012) 
 

 Haglund, L. (2012a) Med en doktorsexamen från Karlstads universitet - 

alumner om forskarstudier och arbete Karlstad: Fakulteten för ekonomi, 

kommunikation och IT, Karlstads universitet 

 

Under 2012 genomfördes en enkät till de som tagit forskarexamen något av åren 2007 

till och med 2009. Liksom övriga alumnstudier är tanken med studierna är att 

alumnerna skall ha erfarenhet av livet efter disputationen innan de är med i våra 

undersökningar. De urval av alumner som vi gjort omfattar de som avslutat sina 

studier ett par-tre år före enkätens genomförande. Alumnerna som får svara på våra 

frågor är alltså tillräckligt nära sina studier för att komma ihåg detaljer men de har 

ändå en del erfarenhet från arbetslivet som kan vara relevant för att utvärdera vår 

forskarutbildning. 

I föreliggande studie har vi låtit de som genomgått vår forskarutbildning och som 

avlagt doktorsexamen något av svara på frågor om hur de upplevs sin 

forskarutbildning och om hur denna relateras till de arbetsuppgifter de har nu ett par år 

efter examen.  

Följande frågeområden och frågor ingick i enkäten: 

 Bakgrundsvariabler 

o Kön 

o Vetenskapsområde för forskarutbildningen 

 Attityder till utbildningen (påståenden som alumnerna tar ställning till) 

o Åsikter om introduktionen till forskarutbildningen 

o Åsikter om kurserna och studieplaner inom forskarutbildningen 

o Åsikter om handledningen 

o Åsikter om forskarmiljön inom avdelningen 

o Åsikter om kontakter med andra lärosäten, företag, myndigheter och 

internationellt 

o Åsikter om karriärvägledning inom forskarutbildningen 

o Åsikt om arbetsbelastning i forskarutbildningen 

 Attityder till vad man lärt sig genom forskarutbildningen 

o Kunskaper inom utbildningens ämnesområde 

o Förmåga att bedöma och hantera nya och komplexa frågeställningar 

o Förmåga att kommunicera forskningsresultat 

 Sysselsättning efter utbildningen 

o Typ av anställning 

o Tid från utbildning till arbete 
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o Arbetsmarknadssektor 

o Bosättning 

o Typ av befattning (öppen fråga) 

o Ansvarsområden inom arbetet 

o Kvalifikationsgrad och inriktning 

 Detaljerade åsikter om utbildningen (öppna frågor) 

o Vad anser du var särskilt bra med dina studier  

o Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina studier  

o Förslag till förändringar i utbildningen 

 

Sysselsättning 

efter examen

•Anställning

•Tid från examen 

till arbete

•Arbetsmarkads-

sektor

•Typ av befattning

•Ansvarsområden

•Kvalifikationsgrad 

och inriktning

Forskarutbildningen
•Introduktionen

•Kurserna

•Handledningen

•Forskarmiljön

•Kontakter med andra 

lärosäten

•Kontakter med  

företag och 

myndigheter

•Kontakter 

internationellt

•Karriärvägledning

•Arbetsbelastning Öppna frågor

• Särskilt bra 

• Mindre bra

• Saknats

• Förslag

Bakgrund

• Kön

•Vetenskapsområde

Vad man lärt sig

• Ämneskunskaper

•Att arbeta med komplexa 

frågeställningar

•Förmåga att kommunicera

 
 

 

Vi fick svar från 44 doktorer vilket motsvarar en svarsfrekvens om 51 procent. 
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