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Förord 
Föreliggande undersökning genomfördes av undertecknad under VT 2014 på uppdrag av Monica Schagerholm. 

Fakultetsnämnden beslutade vid sitt möte 2012-11-23  att ”inleda ett pilotprojekt för att stimulera, 

systematisera och effektivisera internationalisering i grundutbildning”, FAK2 2012/93.  

Gruppen för internationalisering under ledning av prodekan Lillemor Lindwall beslutade i sin tur om en rad 

aktiviteter inom ramen för pilotprojektet. En av de aktiviteterna var att ta fram en enkät till de studenter som 

förlagt en del av sin utbildning utomlands. 

Gruppen för internationalisering består av Donald Ross, Ingalill Gumaelius, Jorge Solis, Maria Sandberg, Monica 

Schagerholm, Syed Moniruzzaman, Annicka Tigér och Lillemor Lindwall. 

Med hjälp av institutionernas ansvariga för internationalisering inhämtades listor över kontakter och utresande 

så vi fick en någotsånär heltäckande bild av vilka som kunde komma i fråga i undersökningen. 

Jag vill även tacka Lars Olsson för att förtjänstfullt ha arbetat med att finna utresande studenter i LADOK och för 

att ha gjort i ordning alla utskick till dem. 

 

 

 

 

Martin Sundqvist 

5 juni 2014 
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Bakgrund 
Universitetet och därmed fakulteten har som mål att öka internationaliseringen i grundutbildningen.  En viktig 

del av det är att öka andelen studenter som genomför någon del av sina studier i utlandet. Fakultetsledningen 

har misstänkt att Karlstads universitet inte ligger så bra till på listan över lärosäten med hög andel studenter som 

reser ut. Denna misstanke kunde också snabbt bekräftas genom officiell statistik, se Tabell 1. 

Tabell 1. Utresande studenter i förhållande till totalt antal studenter.  

Lärosäte Utresande, 2012 Antal HST, 2012 Utresande per 100 HST

Handelshögskolan i Stockholm 160 1694 9,4

Kungl. Tekniska högskolan 602 12196 4,9

Jönköping 376 7954 4,7

Lunds universitet 1019 28116 3,6

Uppsala universitet 776 23249 3,3

Chalmers tekniska högskola 264 8485 3,1

Borås 158 5856 2,7

Linköpings universitet 465 17639 2,6

Karolinska institutet 148 6140 2,4

Linnéuniversitetet 351 14762 2,4

Halmstad 114 5184 2,2

Göteborgs universitet 513 25401 2,0

Stockholms universitet 573 29645 1,9

Blekinge tekniska högskola 71 3682 1,9

Sveriges lantbruksuniversitet 73 3911 1,9

Södertörns högskola 110 6621 1,7

Malmö högskola 198 12557 1,6

Mälardalens högskola 118 7812 1,5

Umeå universitet 235 16461 1,4

Karlstads universitet 116 8135 1,4

Luleå tekniska universitet 102 8026 1,3

Örebro universitet 102 9032 1,1

Högskolan i kristianstad 54 5433 1,0

Skövde 40 4153 1,0

Högsklan i väst 43 4960 0,9

Högskolan Dalarna 37 6112 0,6

Gotland 9 2175 0,4

Gävle 19 5975 0,3

Mittuniversitetet 23 7580 0,3

Källa: http://www.uk-ambetet.se/statistikuppfoljning/statistikdatabasomhogskolan  

Rådet för internationalisering beslutade om en rad åtgärder för att öka antalet utresande studenter.  Eftersom 

man hade en känsla av att studenternas egen vilja och upplevda hinder är ett av de största hindren för ökat 

utresande var ett av de besluten att genomföra en enkät-undersökning bland de studenter som faktiskt rest ut. 
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Det uttalade syftet var att få bättre kunskap om vilka faktorer som är de starkaste drivkrafterna för utresande 

studenter för att senare kunna förstärka dessa.  De viktigaste frågorna att få svar på var: 

1. Vilka faktorer hade varit avgörande för deras val att studera utomlands?  

2. Vad tror de skulle behövas för att få fler andra studenter att göra som de gjort? 

I tillägg passade vi på att fråga om utbytesland, ämne, utbytets längd, och hur det upplevts, mm, trots att detta 

alltså inte var det primära målet med undersökningen. 

Det bestämdes att alla de studenter som rest ut under åren 2008-2013 skulle ingå i undersökningen. Det är ju 

inte helt kristallklart hur man skall definiera vilken fakultet en student tillhör. För att kunna begränsa urvalet 

valde vi därför att utgå från institutionernas egna listor på internationella utbyten och därmed ta med studenter 

även från program som kan sägas tillhöra annan fakultet. Det betyder att studenter från följande program kom 

att ingå i undersökningen: Samtliga Ingenjörsprogram, Sjuksköterskeutbildningen, Tandhygienistutbildningen, 

Lärarutbildning, Biovetenskapligt program, Miljövetenskapligt program, och Matematikekonomiprogrammet. 

 

Undersökningsmetod 
En enkät utformades och testades på en pilotgrupp om 30 utresande studenter. I enlighet med syftet med att 

göra en pilotundersökning modifierades enkäten med hänsyn till pilotgruppens svar. Bland annat framkom att 

vissa studenter inte ansåg att de hade studerat utomlands eftersom de ”bara gjort sin praktik eller VFU”. Den 

frågan förtydligades därför med förklaringen att olika former av praktik faktiskt är en del av studierna. En annan 

sak som orsakade viss oklarhet var det faktum att vissa hade deltagit i mer än ett utbyte. Den frågan ändrades 

därför till att handla om det första utbytet. Anledningen till den prioriteringen var att vi var ute efter 

anledningen till att man valt att åka utomlands, inte i första hand hur man upplevt det eller om man vill åka igen. 

Enkätens utformning presenterades för och accepterades av fakultetens internationella råd 2014-03-06.  

Svarsfrekvens blev på ett utskick, utan påminnelse, 159 av 429, d.v.s. 37 %. Det kan visserligen sägas vara i 

underkant för att göra säkra statistiska analyser. Men det är ju inte heller det vi är ute efter. Vi vill ju inte 

jämföra grupper med varandra utan bara få veta varför studenter valt att resa utomlands under sin studietid och 

därför är alla svar lika värdefulla. 
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Resultat 

De utresande och deras utbyten  
De utresande studenterna kommer från 19 olika program med de flesta från sjuksköterskeutbildningen, 

lärarutbildningen och de olika ingenjörsutbildningarna. I vissa fall har det varit svårt att avgöra av svaren vilket 

program de gått. Könsfördelningen totalt är ca två tredjedelar kvinnor. 

 

Tabell 2. De svarandes fördelning på program/inriktning och kön. 

 Program Män Kvinnor Total 

Sjuksköterska 0 33 33 

Lärarutbildning 5 16 21 

Biomedicin 1 14 15 

Hing EoM 6 8 14 

Hing IoD 7 5 12 

Civ Ind. ek 9 3 12 

Civ EoM 4 6 10 

Miljövetar. 2 5 7 

Civ Kemi 2 4 6 

Hing Maskin 5 1 6 

Civ Data 3 2 5 

Hing Bygg 1 3 4 

Civ Maskin 2 1 3 

Tandygienist 0 3 3 

Civ Fysik 2 0 2 

Matematikekonomi 1 1 2 

Biovetenskap 1 1 2 

Hing Elektro 1 0 1 

Hing Mekatronik 1 0 1 
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1. Har du i samband med dina studier vid Karlstads universitet även studerat1 utomlands? 

Frågan kan tyckas meningslös eftersom enkäten skickades till en utvald grupp som har studerat utomlands. Men 

vi ställde den ändå för att få reda på om vi skickat till fel personer eller om några studerat utomlands mer än en 

gång. Svaren fördelade sig enligt Fig. 1. 

 

Figur 1. Fördelning 

De som svarat att de inte har studerat utomlands har gjort en egen, och felaktig definition, av ”att studera” och 

exkluderat sig själva.  Detta framgår tydligt när de svarar på efterföljande frågor och beskriver sitt utbyte i form 

av praktik eller VFU. 

När studerade man? Det har vi inte frågat efter direkt, men indirekt.  Genom att subtrahera startår från det år 

man uppgett att man deltagit i ett utbyte får vi nedanstående fördelning.  Notera att 0 år bör tolkas som att man 

deltog i ett utbyte under sitt första studieår och så vidare. 

                                                           
1
 ”Studera” betyder alla former av studier, VFU, praktik, examensarbeten, mm. 
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Figur 2. När i studierna reste man utomlands. 

 

Hur länge studerade man?  Eftersom detta var en öppen fråga utan alternativ har jag delat in svaren i 

kategorier i efterhand. I Fig. 3 visas fördelningen. 

 

 
Figur 3. Hur länge varade utlandsstudierna? 
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Vart reste man? Det var inte mindre än 33 olika länder representerade i svaren. Utbyten med Kina och Sydafrika 

i låg topp med sammanlagt 43 % av utbytena. Helheten framgår av tabellen nedan. 

Tabell 3.  

 Land  Män Kvinnor Total 

Kina 23 24 47 

Sydafrika 5 18 23 

Australien 8 2 10 

Norge 1 9 10 

USA 3 6 9 

Indien 0 8 8 

Kambodja 0 5 5 

Ghana 2 1 3 

Tyskland 2 1 3 

Tanzania 1 2 3 

Kanada 1 2 3 

Frankrike 2 0 2 

Nepal 0 2 2 

Vietnam 0 2 2 

Nya Zeeland 2 0 2 

Holland 0 2 2 

Kosovo 0 2 2 

Spanien 1 1 2 

Kenya 0 2 2 

Grekland 0 2 2 

Österrike 0 2 2 

Finland 0 2 2 

England 0 1 1 

Indonesien 0 1 1 

Danmark 0 1 1 

Peru 0 1 1 

Irak 0 1 1 

Etiopien 0 1 1 

Uganda 0 1 1 

Japan 1 0 1 

Guadeloupe 1 0 1 

Thailand 0 1 1 

Färöarna 0 1 1 

Island 0 1 1 
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På frågan om man deltagit i ett avtalat utbyte svarade respondenterna enligt tabell 4.  

Tabell 4. 

 

Avtal Antal 

 

Ja, avtalat 107 

Ja, EU-program 4 

Nej 26 

Vet ej 21 

 
 

 

De utresandes åsikter om utbyten 

Varför valde du att delta i utbytet? 

Det är alltså en öppen fråga med svar som formulerats på 159 olika sätt. Men, genom att söka efter nyckelord i 

svaren kan man se att orden ”erfarenhet” och ”kultur” i olika kombinationer ofta dyker upp. Nedan följer en rad 

citat som kan ge en kvalitativ känsla för hur de utresande studenterna motiverats till att resa. 

”Roligt och berikande att få göra det utomlands” 

”Spännande att se kulturen” 

”Att få möjlighet att studera vårdmiljö i internationell kontext” 

”För att möjligheten fanns” 

”intresse för att uppleva nya kulturer” 

”kul grej och ville ha utlandserfarenhet” 

”För att vidga vyer, få mer erfarenhet + lära Tyska” 

”Erfarenheter från ny kultur” 

”För att utöka mina praktiska designkunskaper och få kulturellt utbyte” 

”Fantastisk möjlighet” 

”Jag ville göra examensarbetet utomlands” 

”Ville prova att arbeta i Norge” 

”Utvecklande” 

”väldigt spännande utmaning och erfarenhet” 
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”Mycket intresserad av hälsofrågor i andra länder” 

”spännande och ville bli mer attraktiv på arbetsmarknaden” 

”Kunde inte motstå erbjudandet” 

”Tog tillfället att se miljön i annat land” 

”Oersättlig erfarenhet som inte kan fås på avstånd” 

”Personlig utveckling och samtidigt kul!” 

”Jag var nyfiken” 

”Livserfarenhet, bra på CV” 

”För att lära mig Mandarin” 

”Arbetat som volontär i samma område” 

”För att jag gillar att resa” 

 

Fråga 6. I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden om varför du valde att studera utomlands 

Notera att svarsalternativen sorterats så att det mest frekventa kommer överst i tabellerna. 

Tabell 5. 

Det var obligatoriskt att delta i utbytet 

Åsikt % 

Tar helt avstånd ifrån 93,6 

Varken eller  3,8 

Instämmer helt 1,3 

Tar delvis avstånd ifrån 0,6 

Instämmer delvis 0,6 

 

Tabell 6. 

Jag ville ha den internationella erfarenheten 

Åsikt % 

Instämmer helt 86,1 

Instämmer delvis 10,6 

Tar helt avstånd ifrån 1,3 

Tar delvis avstånd ifrån 1,3 

Varken eller  1,3 
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Tabell 7. 

Det var min lärare/programledare som inspirerade mig 

Åsikt % 

Tar helt avstånd ifrån 29,3 

Varken eller  26,8 

Instämmer delvis 25,5 

Instämmer helt 11,5 

Tar delvis avstånd ifrån 7,0 

 

 

Tabell 8. 

Andra studenter berättade om utbyten 

Åsikt % 

Instämmer delvis 30,4 

Varken eller  23,4 

Instämmer helt 20,9 

Tar helt avstånd ifrån 17,1 

Tar delvis avstånd ifrån 8,2 

 

 

Tabell 9. 

Ville förbättra mina språkfärdigheter 

Åsikt % 

Instämmer delvis 40,1 

Instämmer helt 21,7 

Varken eller  19,1 

Tar helt avstånd ifrån 14,6 

Tar delvis avstånd ifrån 4,5 

 

 

Tabell 10. 

Jag deltog först i ett ”prova på” utbyte 

Åsikt % 

Tar helt avstånd ifrån 86,7 

Varken eller  7,6 

Instämmer helt 3,8 

Tar delvis avstånd ifrån 1,9 
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Hur upplevde du utbytet? 

 

Tabell 11. 

Jag hade stor glädje av utbytet 

Åsikt % 

Instämmer helt 87,3 

Instämmer delvis 9,5 

Tar helt avstånd ifrån 1,3 

Varken eller 1,9 

 

Tabell 12. 

Utbytet gjorde min utbildning bättre 

Åsikt % 

Instämmer helt 47,8 

Instämmer delvis 28,0 

Varken eller  17,8 

Tar delvis avstånd ifrån 3,8 

Tar helt avstånd ifrån 2,5 

 

Tabell 13. 

Jag har fått jobb tack vare utbytet 

Åsikt % 

Varken eller  41,0 

Tar helt avstånd ifrån 37,8 

Instämmer delvis 10,3 

Instämmer helt 6,4 

Tar delvis avstånd ifrån 4,5 

 

 

Tabell 14. 

Utbytet hade ingen större betydelse för mig 

Åsikt % 

Tar helt avstånd ifrån 73,9 

Tar delvis avstånd ifrån 15,3 

Varken eller  7,0 

Instämmer delvis 3,2 

Instämmer helt 0,6 
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Tabell 15. 

Det kostade mer än det smakade… 

Åsikt % 

Tar helt avstånd ifrån 73,1 

Tar delvis avstånd ifrån 14,1 

Varken eller  7,7 

Instämmer delvis 5,1 

Instämmer helt 0,0 

 

 

Vad tror du behövs för att få fler att åka? 

Återigen en öppen fråga som stimulerade vissa till att skriva långa uppsatser. Det går dock relativt lätt att urskilja 

tre dominerande faktorer: Information/reklam, bättre stöd från Kaus administration, och bättre ekonomi, i den 

ordningen. Sammantaget står de för över 80 % av förslagen.   

Detta uttrycks på flera olika sätt. Några illustrativa citat följer: 

”Bättre stöd från lärare” 

”Mer information och uppmuntran samt bättre kontakt med universitet och praktikplatser från Kaus sida” 

”Bra information. Möjlighet rent praktiskt i samband med kurser. Info redan när man börjar. Tydlighet med 

stipendier som finns” 

”Inspiration! Föreläsningar, filmer, bilder, information! För mig var största anledningen min inspirerande lärare” 

”Få fler intresserade med t ex youtube-klipp om utlandsstudier” 

”Etablerade utbyten som personal och andra studenter kan berätta om” 

”Berättelser från studenter som studerat utomlands” 

”Inspirerande lärare” 

”Mer information” 

 

Viktigaste anledningen att du åkte?   

Den viktigaste frågan av alla. Det är ju detta vi vill veta för att kunna stimulera fler studenter till att resa.   

Den personliga utvecklingen, kulturen på resmålet och själva resan är det som dominerar helt bland anledningar 

till resan. Över 75 % anger något av dessa tre anledningar.   
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Det man från ett akademiskt perspektiv skulle kunna tro var det viktigaste, det vill säga studier i specifika 

ämnen, språkträning och förbättrade karriärmöjligheter utgör mindre än 20 % av svaren.  

Nedan följer autentiska citat: 

”Erfarenheten, har alltid velat plugga utomlands” 

”Möta en annan kultur” 

”Jag ville uppleva och se lite av Kina” 

”Se och uppleva Afrika utifrån dess medborgares perspektiv” 

”Ny erfarenhet av hållbar utveckling i utvecklingsland” 

”Andras inspiration från utbyten och att Australien lockade som land” 

”Ny kultur och träffa nya människor” 

 

Diskussion och slutsatser 
De svarande kan indelas i tre huvudsakliga kategorier: Studenter på sjuksköterskeprogrammet, lärarprogrammet 

eller biovetenskap som gjort praktik utomlands; ingenjörsstudenter som deltagit i utbytet med Nanjing-

universitetet; och övriga som tagit egna initiativ.  De första två kategorierna karaktäriseras av att de fått 

organiserat stöd av lärare och administration för att genomföra sina utbyten. De menar även att fler skulle delta 

i utbyten om de bara kände till möjligheten.  De svarar alltså ”information/reklam” på frågan om vad som krävs 

för att få fler att åka. Den tredje kategorin har ju i stort sett arrangerat sitt eget utbyte och anser därför att fler 

skulle åka ut om de fick mer hjälp av lärare och administrativ personal. 

 

När det gäller val av länder för utbytet kan man se att de länder med vilka vi har organiserad utbyten dominerar 

stort.  Kina, Sydafrika, Indien och Kambodja står tillsammans för 52 % av utbytena medan resten fördelar sig på 

29 länder.  Norge, USA, och Australien är inte överaskande populärast bland dessa. 

 

Den viktiga frågan om varför man valde att delta i ett utbyte besvarades genom att instämma eller ta avstånd 

från ett antal påståenden. Svaren som redovisas i tabellerna 5-10 visar, tillsammans med svaren på den öppna 

frågan om samma sak, att den helt dominerande orsaken till att resa utomlands var att man ville få erfarenhet 

och en personlig upplevelse av kulturen i andra länder. Själva resan och att förbättra sina språkfärdigheter 

nämns och bland orsakerna men är mindre viktiga.  
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Tabell 13 innehåller på ett lite dolskt vis den spännande upplysningen att 16.7 % av de svarande uppger sig ha 

fått jobb tack vare sitt utbyte. Det kan även ställas mot studenternas egen uppfattning om att utbyte är något 

man gör för ”att få en spännande upplevelse”. En annan viktig slutsats som framgår av tabell 11 är att hela 75 % 

anger att deras utbildning blev bättre tack vare utbytet. 

 

En motsvarande undersökning gjordes 2013 bland studenter vid Uppsala universitet2. Den genomfördes av 

studentkåren med hjälp av telefonintervjuer. Tills skillnad från i vår undersökning så frågade man 800 dåvarande 

studenter om deras syn på att studera utomlands, oavsett om de gjort det eller inte. Resultatet var att ca 13 % 

redan hade studerat utomlands, 14 % planerade att göra det och hela 35 % vill göra det. Däremot var det hela 38 

% som uppgav att man inte planerade några utlandsstudier.  Notera att det inte alls stämmer med de officiella 

siffrorna från UKÄ angående Uppsala universitet.  

Som framgår av Tabell 1 är det ganska stora skillnader mellan svenska lärosäten med avseende på utresande 

studenter och Karlstads universitet utmärker sig inte direkt i toppen av listan. Genom att beakta nedanstående 

slutsatser i det fortsatta arbetet kan vi hoppas på att förbättra vår position. 

 

 De studenter som deltagit i internationella utbyten är över lag mycket nöja med sina upplevelser, har 

utvecklats som personer, fått bättre utbildning och flera fall jobb som följd av utbytet. 

 

 Drivkraften för att delta i internationella utbyten under studietiden är sökandet efter bra upplevelser 

och personlig utveckling snarare än efter sådant som direkt gynnar den framtida karriären. 

 

 Etablerade och organiserade utbyten med bra stöd och bra  ”service” genererar stora volymer utbyte 

under förutsättning att information och ”marknadsföring” är tillräcklig. 

 

 Utbyten av ad hoc-typ förekommer, och kan öka i omfattning, men det förutsätter individuella insatser 

av lärare och bra stöd från universitetets administration. 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Y. Hussein, H Mörk, Uppsala universitet, Dnr: 51:12/13. 
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Bilaga 1. Enkät till utresande 
 

 

 

Du har fått den här enkäten eftersom vi tror att du har deltagit i någon form av internationellt utbyte och 

studerat utomlands. Vi vill därför gärna veta hur du ser på dina studier utomlands. Dina svar kommer att 

användas i vårt arbete för att få ännu fler studenter att få internationell erfarenhet.  Martin Sundqvist, Fakulteten för 

hälsa, natur- och teknikvetenskap 

 

 

1. Har du i samband med dina studier vid Karlstads universitet även studerat3 utomlands? 

      1 Ja, jag studerade utomlands år______ 

      2 Ja, vid mer än ett tillfälle, nämligen ______ 

    3 Nej 

 

 

2. Kön  

    1 Man 

    2 Kvinna 

 
 

3. Vilket program/ämne har du studerat på Karlstads universitet och när började du? 

____________________________________________Började år:___________________ 

 

 

                                                           
3
 ”Studera” betyder alla former av studier, VFU, praktik, examensarbeten, mm. 
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4. Beskriv nedan det första utbyte du deltog i 

 

Lärosäte och/eller land?________________________________________________________ 

 

Hur länge?______________________________________________________________ 

 

Vilket/vilka ämnen? ______________________________________________________ 

 

Varför valde du att delta i utbytet? ___________________________________________ 

 

Övriga kommentarer_______________________________________________________ 

 

 

5. Ingick det utbytet i någon form av avtalat samarbete mellan Kau och det utländska lärosätet/landet eller i 

något EU-program eller liknande?  

      1 Ja, avtalat samarbete 

      2 Ja, EU-program 

      3 Nej 

      4 Vet ej       

   V.G. vänd. 

6. I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden om varför du valde att studera utomlands? 

                                                                                                           Instämmer Instämmer Varken  Tar delvis  Tar helt

              

                                                                                                           helt  delvis  eller  avstånd från avstånd från

         

 1 2 3 4 5 

Det var obligatoriskt att delta i utbytet  

  

Jag ville ha den internationella erfarenheten           
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Det var min lärare/programledare som 

inspirerade mig 

 

Andra studenter berättade om utbyten 

                                              

Ville förbättra mina språkfärdigheter   

 

 

Jag deltog först i ett ”prova på” utbyte 

   

 

 

7. I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden om utbytet så här efteråt? 

                                                                                                           Instämmer Instämmer Varken  Tar delvis  Tar helt

              

                                                                                                           helt  delvis  eller  avstånd från avstånd från

         

 1 2 3 4 5 

Jag hade stor glädje av utbytet  

  

Utbytet gjorde min utbildning bättre totalt sett           

 

Jag har fått jobb tack vare utbytet 

 

Utbytet hade ingen större betydelse för mig 

                                              

Det kostade mer än det smakade…   
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8. Vad tror du behövs för att fler studenter vid Karlstads universitet skall göra som du – studera utomlands? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

9. Vilken var den viktigaste anledningen till att du valde att studera utomlands? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________
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