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Förord 
Jag har nu sedan drygt 20 år undersökt hur högskolestudenter och alumner ser på 
högre studier. Totalt har vi under åren samlat in i underkant av 30 000 enkäter från just 
studenter och alumner. Det är många som hjälpt till med studierna som jag måste 
tacka. I första hand gäller det de många studenter och alumner som svarat på våra 
enkäter. Sedan har jag haft hjälp med datainsamling, kodning och analyser. De två som 
hjälpt till mest är Maria Hong som arbetat både med distans- och campusstudierna och 
Lena E. Johansson som tog initiativet till och som drivit på i distansstudierna. Utan er 
hade det inte blivit mycket av studierna.  
 
Det jag varit på jakt efter är kvalitet i utbildningen och hur man kan utveckla denna. 
Nu i den sista delstudien baserat på enkäterna analyserar jag studenternas och 
alumnernas syn på kvalitet i utbildningen i ett övergripande perspektiv.  
 
Lars Haglund 
Oktober 2014 
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Bakgrund och syfte 
Vad är en bra utbildning? Är det när studenterna alltid är nöjda och glada? Nej kanske 
inte nödvändigtvis så.  En tanke som ibland framförs i kaffehörnor på högskolor och 
universitet är att när lärarna är snälla och inte ställer några krav då är studenterna 
nöjda. Jag tror inte alls det är så. När vi i en av de senaste studierna ställde frågan om 
studenter tyckte att examinationen var krävande så var just den frågan en av de 
viktigaste som förklaring för att man tycker att utbildningen var bra. Det kan alltså inte 
vara något självändamål att studenter och alumner skall vara missnöjda. Det finns 
viktiga relationer mellan nöjdhet och kvalitet när det gäller utbildning som vi bör 
studera.  

När är det då viktigast att studenter och alumner är glada? Det borde ju vara när man 
använder sin utbildning och då borde man framför allt prata med alumner. Kanske       
t o m man skulle fråga alumner som jobbat ganska många är efter examen. Vad var det 
som var bra med din utbildning? Målet är en hållbar kompentens som tillsammans 
med erfarenheter stöder yrkesverksamhet och livet som helhet. Nu går det ju inte att 
fråga medelålders alumner om deras erfarenheter av vår nutida utbildning så det var 
nog inte en bra idé. Det enkäter vi gjort är istället riktade till studenter som startar sin 
högskoleutbildning, som går sin utbildning, som tar examen, som söker och 
förhoppningsvis får sina första anställningar. Vi följer studenterna från första terminen 
på universitetet fram till några år efter examen. I den här rapporten skall jag följa hur 
nöjdheten med utbildningen utvecklas i ett övergripande perspektiv under dessa 
viktiga år.  

Vi följer studentens väg. Tyvärr blir det inte individer som vi kan analysera över tiden, 
utan istället blir det grupper på olika stadier som vi kan jämföra. I en tidigare studie 
följde vi upp individuella studenter i några utbildningslinjer som startade på högskolan 
i Karlstad 1992. Vi genomförde en longitudinell studie där vi följde studenter sin läste 
till ekonom, kemiekonom och kulturvetare från den inledande kursen på högskolan i 
Karlstad. Under hösten 1992 genomfördes en enkät om studierna första läsåret. Senare 
under hösten deltog studenterna i fokusgruppintervjuer. Samma individer fick under 
1996 en enkät och sedan följde vi upp med en enkät 2000 åtta år efter studiestart. Vi 
sökte våra studenter på alla de vägar de gått. De som slutat sin utbildning och som valt 
att gå andra vägar än de planerade tog vi också med i vår studie (Andersson m fl., 
2000). Det blev intressanta resultat men samtidigt var det lite svårt att generalisera 
eftersom vår studie var relativt begränsad när det gäller antalet respondenter.  

Föreliggande studie baseras på ett antal större enkätundersökningar där många 
studenter ingår. Förhoppningsvis går det bättre att generalisera med en större statistisk 
studie. Studieobjektet är universitetet i Karlstad. 
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Undersökningarna 
 
Campusstudier genom distribuerade enkäter  
Sedan 2000 har vi genomfört ett stort antal enkäter till våra studenter vid Karlstads 
universitet. Från och med våren 2006 har enkätformulären distribuerats under 
föreläsningar och seminarier på universitetet. Programledare planerar datainsamlingen 
och väljer ut ett undervisningstillfälle som maximerar deltagandet. Praktiskt alla 
studenter som får enkäten svarar. Däremot missar vi de studenter som valt att inte delta 
i undervisningen alternativt varit sjuka vid undervisningstillfället. Några gånger missar 
programledaren att samla in data från en årskull. Ibland kan alla studenter vara ute på 
praktik och då missar vi också. Från 2010 till och med 2012 har vi genomfört 
totalundersökningar på olika fakulteter på Campus. Så gott som alla program vid 
universitetet har ingått i dessa studier. Data har samlats in i mitten av november. Då 
har årets nya studenter kommit igenom någon eller några kurser och har också fått 
tillbaka resultat från minst en examination. Fördelningen av hur många studenter som 
svarat på de olika enkäterna på campus framgår av följande: 

Antal studenter som svarat på enkäterna 2010, 2011 och 2012 
MÅLPOPULATION ANTAL SVAR  
Campus hösten 2010 Fakultet EKI & TN Svenska program 1708 
Campus hösten 2010 Fakultet EKI & TN Internationella 
Mastersprogram 

174 

Campus hösten 2011 Fakultet EKI Svenska program 1048 
Campus hösten 2011 Fakultet EKI Internationella 
Mastersprogram 

87 

Campus hösten 2012 Fakultet EKI & SL Svenska program 1648 
EKI: Ekonomi, Kommunikation och IT  
TN: Teknik och Naturvetenskap 
SL: Samhälls- och Livsvetenskaper 
 

Ett antal standardiserade frågor återkommer i alla våra enkäter. Några enstaka 
temafrågor har lagt till dessa gemensamma frågor. I den senaste mätning varierade 
svarsfrekvensen mellan 28 % och 84 %. I genomsnitt ligger andelen som svarar på lite 
drygt hälften av våra programstudenter.  

 

Nätenkäter med distansstudenter  
Nätenkäter med frågor till distansstudenter har genomförts 2007, 2010, 2011 och 2012. 
Huvuddelen av frågorna är identiska med enkäterna på Campus. Frågorna har 
distribuerats till samtliga distansstudenter via studenternas lärplattformar. Sedan 2010 
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har vi kunnat bryta ner resultaten till programnivå. Utöver programstudenter ingår 
även svar från studenter på fristående kurser i studierna.  

Antal studenter som svarat på nätenkäterna  
MÅLPOPULATION ANTAL SVAR  
Distansenkät 2007 909 
Distansenkät 2010 707 
Distansenkät 2011 1280 
Distansenkät 2012 588 
 

Svarsfrekvensen inom programutbildningarna 2012 varierade mellan 6 och 72 procent 
med ett genomsnitt på omkring en tredjedel av studenterna. Inom ett antal program 
som har högst andel studenter som svarar får vi svar från 2 av 3 studenter. Detta ofta 
efter ett förtjänstfullt arbete att påminna om enkäten av programledaren. 

 
Brevenkäter till Alumner 
Våren 2008 beslutade ledningen för Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT 
vid universitet att på ett systematiskt sätt samla in information om 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. 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 från sin utbildning men 
de har ändå en del erfarenhet från arbetslivet. De urval av alumner som vi gjort 
omfattar alltså de som avslutat sina studier några år före enkätens genomförande. 
Oftast är det alumner som tagit examen som får enkäterna, men vi har också 
genomfört studier där också de som inte fullföljt till examen ingår. 

Ungefär hälften av de frågor vi ställt är gemensamma för alla program medan övriga 
frågor är specifika för respektive program. För varje program görs internt analyser av 
de programspecifika frågorna. Formuleringarna av de frågor som varit gemensamma 
för alla enkäter bygger på frågor man använt vid Uppsala universitet i alumnstudier. Vi 
har haft dessa studier som förebild.  

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. Våra studier genomförs 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 alumner.  

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 
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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, 
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 ett antal program 
har två omgångar av alumnenkäter genomförts. 

 

Våra allmänna frågeställningar kring utbildningskvalitet 
Vi har testat några olika övergripande frågor/påståenden om den kvaliteten i 
utbildningarna i enkäterna till studenter och alumner. Här några av frågorna som vi 
ställt från 2000 och fram till 2013. 

Studentfrågor 
 Tycker du att dina studier vid Högskolan i Karlstad varit väl värda insatsen? 
 Jag är stolt över att studera i Karlstad!     
 Atmosfären vid universitetet är inspirerande och kreativ!   
 Jag rekommenderar andra att söka till Karlstad!   
 Hur nöjd är du med utbildningen, studentlivet och staden här?  

 Utbildningskvaliteten 
 Studentlivet 
 Karlstad/Arvika (universitetet/musikhögskolan) 

 Kvaliteten på utbildningen är hög! 
 
Frågor till alumner 

 Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram!       
 Du som har ett arbete – motsvarar arbetet din utbildning? 
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 Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier! 
 Jag har stor användning av min utbildning i min nuvarande 

sysselsättning                                          
 Skulle du rekommendera släkt och vänner att läsa vid Högskolan i Karlstad?  
 Jag trivdes mycket bra under min studietid vid Karlstads universitet    

 

Av dessa frågor och påståenden har jag för den här studien valt ut de frågor som 
fokuserar mest direkt på utbildningskvaliteten, att man är nöjd med sin utbildning. 
Dessa är markerade med fetstil ovan. Det jag analyserar i studien är hur nöjda 
studenter och alumner är på olika utbildningar och hur nöjdheten utvecklas under 
studierna och efter studierna. Jag försöker alltså anlägga ett processperspektiv på 
studierna. Intressanta jämförelser kan göras över tiden mellan olika år som 
undersökningarna gjorts. Jämförelser av vad studenter tycker beroende på vilket läsår 
de går på ett program kan dessutom göras. Bland alumner kan jag se om nöjdheten 
ändras beroende på hur länge efter examen som enkäten besvarats. Analyserna kan 
göras på programnivå men också mer aggregerat. Syftet med undersökningen är som 
vanligt att ta fram resultat som kan användas i arbetet att utveckla våra 
utbildningsprogram.  

I diskussioner i kafferum på högskolor och universitet sägs ibland att vi måste tvinga 
studenterna igenom trista grundkurser för att så småningom komma fram i ljuset uppe 
på de högre kursnivåerna. En annan tanke är att studenterna inte alltid kan förstå vad 
som är bäst för dem under studierna. Detta skall de upptäcka resten av livet då de skall 
förstå hur nyttigt det ändå var att studera just det som lärarna valt som fokus. Finns det 
sådana trender? Till någon del kan det kanske vara så. Själv har jag dock aldrig tyckt 
att det är ett självändamål att studenter skall vara missnöjda. Kanske har jag fel här? Vi 
får se vad resultaten visar? 
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Hur nöjda är studenterna på campus med sin 
utbildning? 
 

Utbildningsprogram på campus på svenska 
Mätningarna med standardiserade enkäter började på det nyblivna universitetet i 
Karlstad 2000. Under de första åren efter millenniumskiftet verkade studenterna ha 
blivit klart mer nöjda med utbildningskvaliteten vid Karlstads universitet varefter det 
finns en tendens att andelen studenter som är helt nöjda stagnerar. Kanske hade 
förväntningarna på det nya universitetet ställts så högt att man inte riktigt kunde se 
verkligheten hänga med (Haglund, 2003 och 2005). Nu kan vi i den här studien se 
utvecklingen i mätningar från 2006 och framåt. Vi har en förändring av mätskalan som 
gör det lite komplicerat att dra helt säkra slutsatser men tendensen verkar ändå vara att 
andelen studenter som är mycket nöjda med sin utbildning har ökat under senare år.   

Hur nöjd är du med utbildningskvaliteten vid Karlstads Universitet? respektive 
Kvaliteten på utbildningen är hög! 

Enkät 
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 % 

Enkät 
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 % 
 

Hur ser då skillnaderna ut mellan enskilda program? Det är olika kombinationer av 
fakulteter som deltagit i studierna under åren 2010 till och med 2012. För en del 
program har vi flera mätningar och för en del har vi endast en mätning. I tabellerna 
anges vilket år respektive mätning gjorts. Så gott som hela vårt universitet har dock 
deltagit på något sätt i studierna. Här sammanfattar jag först resultat från våra program 
på campus som ges på svenska. En stor majoritet av dessa är program på grundnivå.  
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Utbildningskvalitet - Programstudier  
Kvaliteten på utbildningen är hög! 
Program 

Instäm-
mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
Master of Public 
Administration (2012) 

64,3 % 35,7 % - - - 

Projektledning (2011) 60,0 % 35,0 % 5,0 % - - 
Projektledning 
magister (2012)  

55,0 % 40,0 % - 5,0 % - 

Naturvetenskapligt 
Basår (2010) 

53,2 % 34,0 % 10,6 % - 2,1 % 

Dataingenjör (2011) 52,6 % 42,1 % 5,3 %  - - 
Projektledning (2010) 50,0 % 42,9 % 3,6 % - 3,6 % 
MKV visuell och 
Design (2010) 

48,1 % 44,4 % 7,4 % - - 

Hälsa och Wellness 
(2010) 

48,0 % 40,0 % 4,0 % 8,0 % - 

Sjuksköterska (2012) 45,5 % 41,4 % 9,6 % 3,5 % - 
Rättsvetenskaps-
programmet (2012) 

42,3 % 46,0 % 8,8 % 1,5 % 1,5 % 

Fastighetsekonomi 
(2011) 

39,2 % 52,5 % 6,7 % 1,7 % - 

Vård- och 
Stödsamordnare 
(2010)  

38,6 % 50,0 % 8,0 % 2,3 % 1,1 % 

Civilingenjör 
Datateknik (2012) 

38,5 % 38,5 % 23,1 % - - 

Politices Kandidat 
(2010) 

36,8 % 52,6 % 10,5 % - - 

Fastighetsekonomi 
(2012) 

36,6 % 46,4 % 10,7 % 5,4 % 0,9 % 

Fastighetsekonomi 
(2010) 

36,4 % 56,2 % 5,0 % 1,7 % 0,8 % 

Civilingenjör (2012) 36,4 % 50,0 % 7,6 % 4,5 % 1,5 % 
Biovetenskap (2010) 36,1 % 48,6 % 8,3 % 5,6 % 1,4 % 
Turismprogrammet 
(2012) 

36,1 % 41,7 % 13,9 % 2,8 % 5,6 % 

Sjuksköterska (2010) 35,1 % 56,1 % 8,8 % - - 
Information & PR 
(2012) 

34,8 % 47,8 % 8,7 % 8,7 % - 

Rättsvetenskaps-
programmet (2011) 

34,7 % 59,2 % 5,1 % 1,0 % - 

MKV globala medier 
(2012) 

33,3 % 44,4 % 18,5 % 3,7 % - 
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Program 
Instäm-
mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
Socionomprogrammet 
(2012) 

32,7 % 48,8 % 11,9 % 4,2 % 2,4 % 

Energi- och 
Miljöingenjör (2010) 

32,1 % 57,1 % 7,1 % 3,6 % - 

Övriga program 
(2010) 

31,6 % 47,4 % 15,8 % 5,3 % - 

Dataingenjör (2010) 31,3 % 50,0 % 18,8 % - - 
MKV globala medier 
(2011) 

30,4 % 54,3 % 8,7 % 6,5 % - 

MKV globala medier 
(2010) 

30,3 % 45,5 % 21,2 % 3,0 % - 

Ekonomprogrammet 
(2010) 

30,1 % 50,7 % 14,0 % 4,4 % 0,7 % 

Information & PR 
(2011) 

29,7 % 62,2 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 

Genomsnitt Program 
(2012) 

29,4 % 51,1 % 13,3 % 5,0 % 1,3 % 

Rättsvetenskaps-
programmet (2010)  

29,1 % 60,0 % 10,9 % - - 

Genomsnitt Program 
(2010) 

29,1 % 54,3 % 11,6 % 4,0 % 1,0 % 

Matematikekonomi 
(2011) 

28,6 % 35,7 % 28,6 % 7,1 % - 

Mekatronikingenjör 
(2010)  

27,8 % 66,7 % 5,6 % - - 

MKV visuell 
kommunikation och 
medier (2012) 

27,6 % 55,2 % 17,2 %  - - 

Genomsnitt Program 
(2011) 

27,5 % 57,2 % 10,3 % 4,6 % 0,5 % 

Politices kandidat 
(2012) 

27,3 % 42,4 % 21,2 % 6,1 % 3,0 % 

Information & PR 
(2010) 

26,3 % 55,3 % 13,2 % 2,6 % 2,6 % 

Civilekonom-
programmet (2012) 

26,0 % 52,0 % 16,0 % 5,0 % 1,0 % 

Ekonomprogrammet 
(2011) 

25,9 % 50,8 % 14,6 % 7,6 % 1,1 % 

MKV visuell 
kommunikation och 
design (2011) 

25,9 % 66,7 % 7,4 % - - 

IT-Design (2010) 25,6 % 51,2 % 16,3 % 7,0 % - 
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Program 
Instäm-
mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
Vård och 
stödsamordning 
(2011) 

24,7 % 68,8 % 5,2 % 1,3 % - 

Miljövetenskap (2012) 24,3 % 54,1 % 10,8 % 2,7 % 8,1 % 
Hälsa och Wellness 
(2012) 

23,9 % 52,2 % 21,7 % 2,2 % - 

Maskiningenjör (2010) 23,8 % 42,9 % 33,3 % - - 
Personal och arbetsliv 
(2010) 

23,6 % 61,8 % 9,8 % 3,3 % 1,6 % 

Civilingenjör (2010) 22,7 % 60,0 % 13,6 % 2,3 % 1,4 % 
Byggingenjör (2010)  22,2 % 44,4 % 22,2 % 11,1 % - 
Samhällsanalytiker 
(2012) 

21,7 % 52,2 % 17,4 % 8,7 % - 

Personal och arbetsliv 
(2012) 

20,5 % 64,1 % 10,9 % 4,5 % - 

IT-Design samtliga 
(2011) 

20,0 % 64,4 % 13,3 % 2,2 % - 

Personal och arbetsliv 
(2011) 

19,3 % 61,4 % 10,7 % 7,9 % 0,7 % 

Vård och 
stödsamordning 
(2012) 

18,3 % 54,9 % 14,1 % 12,7 % - 

Skatterätt och  
ekonomi magister 
(2010) 

18,2 % 63,6 % 9,1 % 9,1 % - 

Övrigt (2011) 16,7 % 56,7 % 20,0 % 3,3 % 3,3 % 
IT Design m.fl (2012) 16,7 % 56,2 % 22,9 % 4,2 % - 
Webb och multimedia 
(2011) 

15,2 % 65,2 % 10,9 % 8,7 % - 

Lärare (2010) 14,5 % 64,5 % 16,1 % 4,8 % - 
Webb och Multimedia 
(2010) 

14,3 % 54,8 % 11,9 % 19,0 % - 

Matematikekonomi 
(2010) 

13,0 % 60,9 % 17,4 % 4,3 % 4,3 % 

Ekonomprogrammet 
(2012) 

10,6 % 57,7 % 18,7 % 10,6 % 2,4 % 

Webb och multimedia 
(2012) 

10,3 % 61,5 % 23,1 % 2,6 % 2,6 % 

Skatterätt och 
ekonomi magister 
(2011) 

10,0 % 90,0 % - - - 

Samhällsplanerar-
programmet (2012) 

9,1 % 63,6 % 20,5 % 6,8 % - 
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Program 
Instäm-
mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
Elektroingenjör (2010) 7,4 % 55,6 % 11,1 % 25,9 % - 
Övriga program 
(2012)    

7,1 % 64,3 % 7,1 % 14,3 % 7,1 % 

Innovation- och 
Designingenjör (2010) 

6,3 % 68,8 % 12,5 % 6,3 % 6,3 % 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi (2012) 

- 66,7 % 22,2 % 11,1 % - 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi (2011) 

- 52,6 % 31,6 % 15,8 % - 

 

För de allra flesta utbildningsprogram ligger andelen som instämmer helt eller delvis i 
påståendet att kvaliteten i utbildningen är hög på mellan 80 och 90 %. En del program 
ligger ännu högre. Det är ett brett spektrum av program som ligger högt när det gäller 
nöjdhet. Bland dessa finner vi kurser och program inom projektledning liksom det 
internationellt inriktade Master of Public Administration programmet. Några 
vårdinriktade program liksom några teknikprogram finner vi också i denna grupp.  

 

Jämförelser över tiden bland program på campus 
För de program där vi har resultat från flera enkäter kan det vara intressant att se om vi 
finner några trender över tiden i vad studenter anser om kvaliteten i utbildningen.  

Jämförelser över tiden bland program på campus 
Kvaliteten på utbildningen är hög! 
Utbildningskvalitet 
Program Instäm-

mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
Projektledning (2010) 50,0 % 42,9 % 3,6 % - 3,6 % 
Projektledning (2011) 60,0 % 35,0 % 5,0 % - - 
Projektledning 
magister (2012)  

55,0 % 40,0 % - 5,0 % - 

Dataingenjör (2010) 31,3 % 50,0 % 18,8 % - - 
Dataingenjör (2011) 52,6 % 42,1 % 5,3 %  - - 
Sjuksköterska (2010) 35,1 % 56,1 % 8,8 % - - 
Sjuksköterska (2012) 45,5 % 41,4 % 9,6 % 3,5 % - 
Rättsvetenskaps-
programmet (2010)  

29,1 % 60,0 % 10,9 % - - 

Rättsvetenskaps-
programmet (2011) 

34,7 % 59,2 % 5,1 % 1,0 % - 

Rättsvetenskaps-
programmet (2012) 

42,3 % 46,0 % 8,8 % 1,5 % 1,5 % 



14 
 

Utbildningskvalitet 
Program Instäm-

mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
Fastighetsekonomi 
(2010) 

36,4 % 56,2 % 5,0 % 1,7 % 0,8 % 

Fastighetsekonomi 
(2011) 

39,2 % 52,5 % 6,7 % 1,7 % - 

Fastighetsekonomi 
(2012) 

36,6 % 46,4 % 10,7 % 5,4 % 0,9 % 

Civilingenjör (2010) 22,7 % 60,0 % 13,6 % 2,3 % 1,4 % 
Civilingenjör (2012) 36,4 % 50,0 % 7,6 % 4,5 % 1,5 % 
Information & PR 
(2010) 

26,3 % 55,3 % 13,2 % 2,6 % 2,6 % 

Information & PR 
(2011) 

29,7 % 62,2 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 

Information & PR 
(2012) 

34,8 % 47,8 % 8,7 % 8,7 % - 

MKV globala medier 
(2010) 

30,3 % 45,5 % 21,2 % 3,0 % - 

MKV globala medier 
(2011) 

30,4 % 54,3 % 8,7 % 6,5 % - 

MKV globala medier 
(2012) 

33,3 % 44,4 % 18,5 % 3,7 % - 

Matematikekonomi 
(2010) 

13,0 % 60,9 % 17,4 % 4,3 % 4,3 % 

Matematikekonomi 
(2011) 

28,6 % 35,7 % 28,6 % 7,1 % - 

MKV visuell 
kommunikation (2010) 

48,1 % 44,4 % 7,4 % - - 

MKV visuell 
kommunikation (2011) 

25,9 % 66,7 % 7,4 % - - 

MKV visuell 
kommunikation (2012) 

27,6 % 55,2 % 17,2 %  - - 

Politices Kandidat 
(2010) 

36,8 % 52,6 % 10,5 % - - 

Politices kandidat 
(2012) 

27,3 % 42,4 % 21,2 % 6,1 % 3,0 % 

Genomsnitt Program 
(2010) 

29,1 % 54,3 % 11,6 % 4,0 % 1,0 % 

Genomsnitt Program 
(2011) 

27,5 % 57,2 % 10,3 % 4,6 % 0,5 % 

Genomsnitt Program 
(2012) 

29,4 % 51,1 % 13,3 % 5,0 % 1,3 % 

Hälsa och Wellness 
(2010) 

48,0 % 40,0 % 4,0 % 8,0 % - 
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Utbildningskvalitet 
Program Instäm-

mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
Hälsa och Wellness 
(2012) 

23,9 % 52,2 % 21,7 % 2,2 % - 

Personal och arbetsliv 
(2010) 

23,6 % 61,8 % 9,8 % 3,3 % 1,6 % 

Personal och arbetsliv 
(2011) 

19,3 % 61,4 % 10,7 % 7,9 % 0,7 % 

Personal och arbetsliv 
(2012) 

20,5 % 64,1 % 10,9 % 4,5 % - 

Vård- och 
Stödsamordnare 
(2010)  

38,6 % 50,0 % 8,0 % 2,3 % 1,1 % 

Vård och 
stödsamordning 
(2011) 

24,7 % 68,8 % 5,2 % 1,3 % - 

Vård och 
stödsamordning 
(2012) 

18,3 % 54,9 % 14,1 % 12,7 % - 

IT-Design (2010) 25,6 % 51,2 % 16,3 % 7,0 % - 
IT-Design (2011) 20,0 % 64,4 % 13,3 % 2,2 % - 
IT Design (2012) 16,7 % 56,2 % 22,9 % 4,2 % - 
Ekonomprogrammet 
(2010) 

30,1 % 50,7 % 14,0 % 4,4 % 0,7 % 

Ekonomprogrammet 
(2011) 

25,9 % 50,8 % 14,6 % 7,6 % 1,1 % 

Ekonomprogrammet 
(2012) 

10,6 % 57,7 % 18,7 % 10,6 % 2,4 % 

Webb och Multimedia 
(2010) 

14,3 % 54,8 % 11,9 % 19,0 % - 

Webb och multimedia 
(2011) 

15,2 % 65,2 % 10,9 % 8,7 % - 

Webb och multimedia 
(2012) 

10,3 % 61,5 % 23,1 % 2,6 % 2,6 % 

Skatterätt och  
ekonomi magister 
(2010) 

18,2 % 63,6 % 9,1 % 9,1 % - 

Skatterätt och 
ekonomi magister 
(2011) 

10,0 % 90,0 % - - - 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi (2011) 

- 52,6 % 31,6 % 15,8 % - 

Civilingenjör Industriell 
ekonomi (2012) 

- 66,7 % 22,2 % 11,1 % - 
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Utbildningar i projektledning ligger konstant högt i våra mätningar. Bland de som 
läser dataingenjörsutbildningen kan vi se en mycket positiv utveckling mellan 
mätningarna. Inom programmet har man arbetat mycket aktivt med 
näringslivskontakter. I samband med en av studierna genomförde vi en specialenkät 
till studenterna kring dessa frågor. En sida med frågor häftades helt enkelt till den 
ordinarie studentenkäten. Även sjuksköterskeprogrammet och programmet inom 
rättsvetenskap har klart positiva trender i mätningarna. Vikande trender finns hos 
programmet till vård- och stödsamordnare och programmet hälsa och wellness. Detta 
senare program är numera nedlagt. Även inom ekonomprogrammet finns en vikande 
trend. Detta program är ersatt av det nya civilekonomprogrammet. 

 

Förändringar under studietiden på program på campus på svenska 
Studenters syn på sin utbildning utvecklas under utbildningen. I några tidigare 
delrapporter från enkäterna har vi visat på progression i lärarande. T ex kommer ofta 
forskningsanknytningen på allvar in ganska sent i utbildningen. På samma sätt tränas 
studenterna i att skriva rapporter också mer mot slutet av utbildningen. Frågan nu är 
om också den allmänna synen på om utbildningen förändras under utbildningstiden. I 
enkäterna svarar studenterna vilken årskurs de studerar, så det går att jämföra nöjdhet 
över utbildningsprocessen. Jag har i analyserna nedan inkluderat enkäter på program 
där minst 100 studenter svarat. Detta för att få ett tydligt underlag för jämförelserna. I 
de fall då vi har tillräckligt antal svar men ändå ett fåtal svar från en viss årskurs har 
jag markerat det i tabellerna nedan.  

Utbildningskvalitet - Programstudier på campus 
Kvaliteten på utbildningen är hög! 
Program med över 100 svar inkluderas. När bara ett fåtal (under 5) svarat för 
viss årskull eller då programmet är nystartat anges ”Ej svar”.  
Andel som instämmer 
helt med påståendet 
Program 

Första 
året 

Andra 
året 

Tredje 
året 

 
Fjärde 
året 

Fastighetsekonomi 
(2012) 

60 % 14 % 28 % 33 % 

Fastighetsekonomi 
(2010) 

58 % 19 % 29 % Ej svar 

Fastighetsekonomi 
(2011) 

54 % 31 % 26 % 71 % 

Rättsvetenskaps-
programmet (2012) 

55 % 28 % 32 % Ej svar 

Sjuksköterska (2012) 55 % 25 % 36 % 52 % 
Socionomprogrammet 
(2012) 

49 % 50 % 13 % 17 % 

Genomsnitt Program 
(2010) 

37 % 26 % 20 % 27 % 
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Andel som instämmer 
helt med påståendet 
Program 

Första 
året 

Andra 
året 

Tredje 
året 

 
Fjärde 
året 

Genomsnitt Program 
(2011) 

33 % 23 % 20 % 26 % 

Genomsnitt Program 
(2012) 

39 % 19 % 19 % 31 % 

Ekonomprogrammet 
(2010) 

36 % 14 % 18 % 25 % 

Ekonomprogrammet 
(2011) 

25 % 31 % 25 % 8 % 

Ekonomprogrammet 
(2012) 

Ej svar 8 % 10 % 13 % 

Civilekonom-
programmet (2012) 

25 % 40 % Ej svar Ej svar 

Personal och arbetsliv 
(2010) 

20 % 31 % 17 % Ej svar 

Personal och arbetsliv 
(2011) 

31 % 2 % 20 % 60 % 

Den allmänna trenden tycks vara så att studenter inleder sina studier med en mycket 
positiv syn på utbildningens kvalitet. Allt eftersom studenterna följer programmet de 
man mer och mer kritiska, vilket självfallet inte alltid behöver vara helt fel. Kritiskt 
tänkande ingår som ett viktigt moment i alla högre studier. Sedan blir man något mer 
positiv till studierna mot slutet av sin utbildning. Alla delar i utbildningen kanske faller 
på sin plats mot slutet. Vissa utbildningar har mycket markerade trender enligt ovan. 
Så är det t ex för de som studerar fastighetsekonomi.  

 

 

Mastersprogram på campus 
Enkäter har genomförts bland våra internationella Mastersprogram. På dessa har vi 
relativt många internationella gäststudenter. Frågeformuläret har normalt samlats in i 
en engelskspråkig variant som översatts från det svenska originalformuläret. När 
studierna startade hade vi inga studieavgifter i Sverige men det har vi numera för dessa 
program. Andelen utländska studenter har minskat betydligt på programmen.  
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Hur nöjd är du med utbildningskvaliteten vid Karlstads Universitet? respektive 
Kvaliteten på utbildningen är hög! 
Internationella 
Mastersprogram 

Mycket 
nöjd Nöjd 

Varken 
eller Missnöjd 

Mycket 
missnöjd 

Våren 2007 11,0 % 68,0 % 28,0 % 4,0 % - 
Hösten 2007 21,0 % 50,0 % 13,0 % 11,0 % 4 % 

Internationella 
Mastersprogram 

Instäm-
mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar 
delvis 

avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 

från 
2010 30,8 % 44,8 % 16,9 % 5,2 % 2,3 % 
2011 27,6 % 49,4 % 11,5 % 9,2 % 2,3 % 
2012 19,6 % 56,9 % 13,7 % 7,8 % 2,0 % 
 
Som helhet ligger graden av nöjdhet bland studenter på mastersprogrammen på 
ungefär samma nivå som bland våra svenska program på grundnivå. De första åren av  
studier ökade andelen mycket nöjda studenter men mot slutet har vi en nedgång. Detta 
kan ha samband med att vi tappat mycket av vår attraktionskraft internationellt med de 
nya studieavgifterna.  

 
Utbildningskvalitet - Internationella Masterutbildningar  
Kvaliteten på utbildningen är hög! 
Utbildningskvalitet 
Mastersprogram Instäm-

mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
MBA  
Services Management 
(2010) 

50,0 % 28,6 % 21,4 % - - 

Övriga Mastersprogram 
(2010) 

48,0 % 44,0 % 8,0 % - - 

Master Service 
management and 
marketing (2011) 

46,2 % 46,2 % 7,7 % - - 

Master Management 
(2010) 

45,5 % 36,4 % - 18,2 % - 

Master Management 
(2011)  

44,4 % 44,4 % - 11,1 % - 

Master Marketing 
(2010) 

33,3 % 33,3 % 13,3 % 6,7 % 13,3 % 

Master Service 
management and 
marketing (2012) 

33,3 % 58,3 % - 8,3 % - 

Master Accounting and 
Finance (2011) 

31,6 % 63,2 % - 5,3 % - 
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Utbildningskvalitet 
Mastersprogram Instäm-

mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
Genomsnitt Master 
(2010) 

30,8 % 44,8 % 16,9 % 5,2 % 2,3 % 

Master Accounting and 
Finance (2010) 

30,4 % 39,1 % 21,7 % 8,7 % - 

Master Global Media 
Studies (2011) 

30,0 % 50,0 % 10,0 % - 10,0 % 

Master 
Electrical Engineering 
(2010) 

27,7 % 46,8 % 19,1 % 6,4 % - 

Genomsnitt Master 
(2011) 

27,6 % 49,4 % 11,5 % 9,2 % 2,3 % 

Genomsnitt Master 
(2012) 

19,6 % 56,9 % 13,7 % 7,8 % 2,0 % 

MBA (2010) 16,7 % 58,3 % 25,0 % - - 
Övriga Mastersprogram 
(2011) 

16,7 % 55,6 % 16,7 % 11,1 % - 

Övriga Mastersprogram 
(2012)      

16,0 % 52,0 % 28,0 % 4,0 % - 

Master Accounting and 
finance (2012) 

14,3 % 64,3 % - 14,3 % 7,1 % 

Master Global Media 
Studies (2010) 

11,1 % 55,6 % 22,2 % - 11,1 % 

Master Marketing 
(2011) 

11,1 % 33,3 % 27,8 % 22,2 % 5,6 % 

Master Industrial 
Management (2010)  

6,3 % 62,5 % 18,8 % 6,3 % 6,3 % 

 

Liksom bland svenskspråkiga program är skillnaderna stora mellan olika 
mastersprogram. Program med koppling till ämnet Service Management har andelar 
uppemot hälften som instämmer helt i att utbildningen håller hög kvalitet. 

 

Jämförelser över tiden bland Mastersprogram 
På samma sätt som ovan för de svenska programmet har vi studerat om det på 
programnivå finns några förändringar över tiden i våra nöjdhetsmätningar bland 
mastersstudenterna.  

Jämförelser över tiden bland mastersprogram på campus 
Kvaliteten på utbildningen är hög! 
Utbildningskvalitet 
Mastersprogram Instäm-

mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
Master Management 
(2010) 

45,5 % 36,4 % - 18,2 % - 
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Utbildningskvalitet 
Mastersprogram Instäm-

mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
Master Management 
(2011)  

44,4 % 44,4 % - 11,1 % - 

Master Service 
management and 
marketing (2011) 

46,2 % 46,2 % 7,7 % - - 

Master Service 
management and 
marketing (2012) 

33,3 % 58,3 % - 8,3 % - 

Master Global Media 
Studies (2010) 

11,1 % 55,6 % 22,2 % - 11,1 % 

Master Global Media 
Studies (2011) 

30,0 % 50,0 % 10,0 % - 10,0 % 

Genomsnitt Master 
(2010) 

30,8 % 44,8 % 16,9 % 5,2 % 2,3 % 

Genomsnitt Master 
(2011) 

27,6 % 49,4 % 11,5 % 9,2 % 2,3 % 

Genomsnitt Master 
(2012) 

19,6 % 56,9 % 13,7 % 7,8 % 2,0 % 

Master Accounting and 
Finance (2010) 

30,4 % 39,1 % 21,7 % 8,7 % - 

Master Accounting and 
finance (2011) 

31,6 % 63,2 % - 5,3 % - 

Master Accounting and 
finance (2012) 

14,3 % 64,3 % - 14,3 % 7,1 % 

Master Marketing 
(2010) 

33,3 % 33,3 % 13,3 % 6,7 % 13,3 % 

Master Marketing 
(2011) 

11,1 % 33,3 % 27,8 % 22,2 % 5,6 % 

 

Mastersstudenter inom Global Media Studies har blivit klart mer nöjda i den senaste 
mätning. Andra program verkar ha tappat mot slutet av perioden. Som helhet har vi en 
minskning av nöjdheten sista året av våra mätningar. 

 

Förändringar under studietiden på Internationella Mastersprogram 
Mastersprogrammen är relativt korta och alltså är det inte lika relevant att testa 
förändring över tiden i graden av nöjdhet. 

 

 

Fristående kurser på campus 
Några fristående kurser finns med i de första två årens mätningar av 
campusstudenternas grad av nöjdhet. Urvalet av kurser kan givetvis förklara att vi ser 
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en skillnad i nivån på nöjdhet mellan de två årens mätning. Det är dock värt att notera 
att av våra tre utbildningsgrupper på campus är det studenter på fristående kurser som 
är mest nöjda. Kanske kan detta förklaras av att studenterna själv valt kurs. Detta till 
skillnad från utbildningsprogram där en kurser ingår i ett kurspaket och där valfriheten 
inte alltid är så stor. 

Utbildningskvalitet - Fristående kurser 
Kvaliteten på utbildningen är hög! 
Studenter på 
fristående kurser 
 

Instäm-
mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 

från 

Tar helt 
avstånd 

från 
2010 45,9 % 44,0 % 8,2 % 1,9 % - 
2011 34,7 % 44,9 % 13,3 % 6,1 % 1,0 % 
 
Utbildningskvalitet - Fristående kurser 
Kvaliteten på utbildningen är hög! 
Utbildningskvalitet 
Fristående kurser Instäm-

mer helt 

Instäm-
mer 

delvis 
Varken 

eller 

Tar 
avstånd 
delvis  

Tar avstånd 
helt  

Juridisk Översiktskurs 
(2010)    

61,1 % 38,9 % - - - 

Hälsans Psykologi 
(2010) 

60,0 % 40,0 % - - - 

Konflikter och 
Konflikthantering 
(2010) 

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

Psykologi (2011) 55,2 % 37,9 % 3,4 % 3,4 % - 
Psykologi A (2010) 51,7 % 44,8 % 3,4 % - - 
Genomsnitt 
fristående kurser 
(2010) 

45,9 % 44,0 % 8,2 % 1,9 % - 

Övriga kurser (2010) 36,4 % 45,5 % 13,6 % 4,5 %  
Projektledning (2011) 36,4 % 50,0 % 13,6 % - - 
Genomsnitt 
fristående kurser 
(2011) 

34,7 % 44,9 % 13,3 % 6,1 % 1,0 % 

HRM Development 
(2010) 

25,0 % 58,3 % 16,7 % - - 

Övrigt (2011) 21,6 % 45,9 % 18,9 % 13,5 % - 
Arbetsvetenskap 
(2011)  

20,0 % 50,0 % 20,0 % - 10,0 % 
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Hur nöjda är distansstudenterna med sin utbildning?  
 
Studenter på program som ges på distans är något mer nöjda med sin utbildning än 
kollegorna på campus. 

 
Hur nöjd är du med utbildningskvaliteten vid Karlstads universitet?  
Utbildnings- 
kvaliteten 

Mycket 
nöjd 

Nöjd Varken 
eller 

Missnöjd Mycket 
missnöjd 

Distansstude
nter 2007 

30 % 54 % 11 % 5 % 1 % 

 

Utbildningskvaliteten är hög!  
Utbildnings- 
kvaliteten 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 
delvis 

Tar 
avstånd 
helt 

Distansstudenter 
2010 

40 % 37 % 15 %  6 % 1 % 

Distansstudenter 
2011 

45,0 % 41,2 % 8,1 % 4,9 % 0,8 % 

Distansstudenter 
2012 

46,9 % 38,9 % 7,0 % 5,1 % 2,1 % 

 

När vi ser på resultaten från mätningarna mellan de olika åren så verkar vi ha en 
positiv trend. Allt fler distansstudenter instämmer helt i påståendet att utbildningen 
håller hög kvalitet.  

Om vi studerar de olika programmet på distans så finns vi liksom på campus stora 
skillnader. I de program där flest studenter är nöjda anger ungefär 3 av 4 att de är helt 
nöjda med kvaliteten. 

Utbildningskvaliteten är hög! (2010 - 2012) 
Utbildningskvalitet 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 
delvis 

Tar 
avstånd 
helt 

Utb ledning och 
skolutveckling (2011) 

75,0 % 25,0 % - - - 

Förskollärare (2011) 73,5 % 24,5 % 2,0 % - - 
Speciallärare (2012) 73,5 % 20,6 % 5,9 % - - 
Biovetenskap - 
Receptarie (2011) 

73,1 % 23,1 % 3,8 % - - 

Projektledning 
magister (2012) 72,2 % 16,7 % - 11,1 % - 
Biologiprogrammet 
(2011) 

66,7 % 25,0 % - 8,3 % - 
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Utbildningskvalitet 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 
delvis 

Tar 
avstånd 
helt 

Uppdragsutbildning 
(2011) 

63,6 % 24,2 % 9,1 % 3,0 % - 

Grundlärare (2011) 62,1 % 37,9 % - - - 
Projektledning 
magister (2011) 

62,1 % 31,0 % 3,4 % 3,4 % - 

Fristående kurser 
(2012) 59,8 % 31,7 % 4,9 % 2,4 % 1,2 % 
IT, projektledning 
och affärssystem 
(2012) 55,2 % 31,0 % 6,9 % 3,4 % 3,4 % 
Grundlärare (2012) 54,1 % 43,2 % - 2,7 % - 
Övriga 
programstudier 
(2012) 54,0 % 32,0 % 10,0 % 2,0 % 2,0 % 
Speciallärare (2011) 53,4 % 43,8 %  2,7 %  
Spec sjuksk 
operation (2011) 

53,3 % 33,3 % 6,7 % 6,7 %  

Biovetenskap – 
Receptarie (2012) 50,0 % 46,2 % - 3,8 % - 
Kompletterande 
pedagogisk 
utbildning (2012) 50,0 % 33,3 % 11,1 % 5,6 % - 
Ämneslärare (2012) 50,0 % 40,0 % 6,7 % - 3,3 % 
Fristående kurser 
(2010) 

50 % 36 % 9 % 4 % 1 % 

Biovetenskap (2011) 49,4 % 44,2 % 6,5 %   
Lärare Natur (2012) 47,4 % 47,4 % 5,3 % - - 
Genomsnitt för 
distansstudenter 
(2012) 46,9 % 38,9 % 7,0 % 5,1 % 2,1 % 
Fristående kurser 
(2011) 

46,8 % 37,4 % 8,5 % 5,9 % 1,4 % 

Biologiprogrammet 
(2012) 46,7 % 40,0 % 6,7 % 6,7 % - 
Övriga 
programstudier 
(2010) 

46 % 29 % 11 % 14 % - 

Genomsnitt för 
distansstudenter 
(2011) 

45,0 % 41,2 % 8,1 % 4,9 % 0,8 % 

Förskollärare (2012) 44,3 % 45,9 % 6,6 % 1,6 % 1,6 % 
Spec sjuksk intensiv 
(2011) 

43,8 % 25,0 % 25,0 % 6,3 %  
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Utbildningskvalitet 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 
delvis 

Tar 
avstånd 
helt 

Master Vård o stöd 
(2011) 

41,4 % 37,9 % 13,8 % 6,9 %  

Yrkeslärare (2012) 40,0 % 46,7 % 13,3 % - - 
Genomsnitt för 
distansstudenter 
(2010) 

40 % 37 % 15 %  6 % 1 % 

Tandhygienist (2010) 39 % 34 % 19 % 7 % 1 %  
Kompletterande 
lärare allm (2010)  

39 % 34 % 17 % 5 % 5 % 

Lärare Natur (2011) 38,8 % 52,5 % 5,0 % 1,3 % 2,5 % 
Kompletterande 
lärare yrke (2011) 

37,1 % 47,1 % 10,0 % 4,3 % 1,4 % 

Lärare tidig (2010) 37 % 42 % 16 % 5 % 1 % 
Lärare Sv o Mat 
(2011) 

33,3 % 52,4 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % 

Övriga 
programstudier 
(2011) 

33,3 % 48,6 % 9,7 % 8,3 % 
 

Samhällelig 
riskhantering (2011) 

29,4 % 58,8 % 11,8 %   

Tandhygienist (2011) 28,3 % 45,0 % 13,3 % 13,3 %  
Samhällelig 
riskhantering (2012) 26,7 % 40,0 % 6,7 % 13,3 % 13,3 % 
Kompletterande 
lärare allm (2011) 

25,8 % 48,4 % 16,1 % 9,7 %  

Specialistsjuk-
sköterska (2012) 24,3 % 48,6 % 10,8 % 16,2 % - 
Lärare Hälsa (2011) 23,1 % 61,5 % 15,4 %   
Lärare inriktning 
tidig-fritidshem 
(2012) 23,1 % 61,5 % - 15,4 % - 
Lärare Sv o Eng 
(2011) 

20,7 % 55,2 % 13,8 % 10,3 %  

Specialistsjuk-
sköterska (2010) 

18 % 36 % 27 % 15 % 3 %  

Spec sjuksk distrikt 
(2011) 

14,3 % 60,7 % 14,3 % 10,7 %  

Tandhygienist (2012) 11,3 % 50,9 % 13,2 % 17,0 % 7,5 % 
 

Bland de program som har mest nöjda studenter finns några program inom 
lärarutbildning och några inom vård och hälsa. Ett program som vi samtidigt ger på 
campus och på distans är magisterprogrammet i projektledning. Många studenter är 
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nöjda här. Studenterna som läser på distans är dock mer nöjda än kollegorna som läser 
på campus.  

 

Jämförelser mellan program på distans 
 
Vi ser som sagt en positiv utveckling över tiden inom utbildningsprogrammen på 
distans, men hur ligger enskilda program till här? 
 
Jämförelser över tiden bland program på distans 
Kvaliteten på utbildningen är hög! 
Utbildningskvalitet 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 
delvis 

Tar 
avstånd 
helt 

Speciallärare (2011) 53,4 % 43,8 %  2,7 %  
Speciallärare (2012) 73,5 % 20,6 % 5,9 % - - 
Projektledning 
magister (2011) 

62,1 % 31,0 % 3,4 % 3,4 %  

Projektledning 
magister (2012) 72,2 % 16,7 % - 11,1 % - 
Grundlärare (2011) 62,1 % 37,9 %    
Grundlärare (2012) 54,1 % 43,2 % - 2,7 % - 
Biovetenskap - 
Receptarie (2011) 

73,1 % 23,1 % 3,8 %   

Biovetenskap – 
Receptarie (2012) 50,0 % 46,2 % - 3,8 % - 
Lärare Natur (2011) 38,8 % 52,5 % 5,0 % 1,3 % 2,5 % 
Lärare Natur (2012) 47,4 % 47,4 % 5,3 % - - 
Genomsnitt för 
distansstudenter 
(2010) 

40 % 37 % 15 %  6 % 1 % 

Genomsnitt för 
distansstudenter 
(2011) 

45,0 % 41,2 % 8,1 % 4,9 % 0,8 % 

Genomsnitt för 
distansstudenter 
(2012) 46,9 % 38,9 % 7,0 % 5,1 % 2,1 % 
Biologiprogrammet 
(2011) 

66,7 % 25,0 %  8,3 %  

Biologiprogrammet 
(2012) 46,7 % 40,0 % 6,7 % 6,7 % - 
Förskollärare (2011) 73,5 % 24,5 % 2,0 %   
Förskollärare (2012) 44,3 % 45,9 % 6,6 % 1,6 % 1,6 % 
Kompletterande 39 % 34 % 17 % 5 % 5 % 
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Utbildningskvalitet 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 
delvis 

Tar 
avstånd 
helt 

lärare allm (2010)  
Kompletterande 
lärare allm (2011) 

25,8 % 48,4 % 16,1 % 9,7 %  

Samhällelig 
riskhantering (2011) 

29,4 % 58,8 % 11,8 %   

Samhällelig 
riskhantering (2012) 26,7 % 40,0 % 6,7 % 13,3 % 13,3 % 
Specialistsjuk-
sköterska (2010) 

18 % 36 % 27 % 15 % 3 %  

Specialistsjuk-
sköterska (2012) 24,3 % 48,6 % 10,8 % 16,2 % - 
Tandhygienist (2010) 39 % 34 % 19 % 7 % 1 %  
Tandhygienist (2011) 28,3 % 45,0 % 13,3 % 13,3 %  
Tandhygienist (2012) 11,3 % 50,9 % 13,2 % 17,0 % 7,5 % 
 
Studenter som läser till speciallärare blir allt mer nöjda i våra två mätningar, medan 
några andra lärarprogram verkar tappa något i nöjdhet. Något program tappar markant 
mot slutet av perioden. 

 

Förändringar under studietiden för program på distans 
Vi har gjort jämförelser av vad studenter på distans under sin utbildning tycker om 
utbildningskvaliteten. Vi finner då genomgående samma trend som på campus. 
Utbildningarna startar med mycket nöjda studenter som blir mer kritiska allt eftersom 
utbildningen fortgår. Mot slutet av utbildningen blir det mer positiva signaler igen. 

 

Utbildningskvalitet – Programstudier på distans  
Kvaliteten på utbildningen är hög! 
Program med över 50 svar inkluderas. När bara ett fåtal (under 5)svarat för viss 
årskull eller då programmet är nystartat anges ”Ej svar”.  
Andel som 
instämmer helt med 
påståendet 
Program Första året Andra året 

Tredje 
året 

 
 

Fjärde 
året 

Speciallärare (2012) 77 % 37 % 69 % 53 % 
Lärare tidig (2010) 59 % 31 % 15 % 36 % 
Tandhygienist (2010) 58 % 15 % 32 % Ej svar 
Tandhygienist (2012) 28 % 6 % 0 % Ej svar 
Genomsnitt för 
distansstudenter 54 % 41 % 34 % 51 % 
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Andel som 
instämmer helt med 
påståendet 
Program Första året Andra året 

Tredje 
året 

 
 

Fjärde 
året 

(2012) 
Genomsnitt för 
distansstudenter 
(2011) 

53 % 34 % 38 % 39 % 

Genomsnitt för 
distansstudenter 
(2010) 

51 % 29 % 24 % 36 % 

Specialistsjuk-
sköterska (2010) 

19 % 13 % 27 % Ej svar 

Lärare Natur (2012) Ej svar 36 % 39 % 43 % 
 

Tandhygienistutbildningen är ett program som tappar markant i nöjdhet mellan första 
och andra året.  
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Hur nöjda är alumnerna med sin utbildning?  
 

Till våra alumner har vi ställt motsvarande fråga som till våra studenter på campus och 
på distans. Även bland alumnerna skiljer det sig klart mellan olika program. Nivån på 
nöjdhet är genomgående något lägre bland alumner än nöjdheten under studietiden i 
Karlstad eller på distans. Alumnerna är alltså mer kritiska till utbildningen. Vi utbildar 
studenter i kritiskt tänkande och har tydligen lyckats här. De program där studenterna 
är mest nöjda med utbildningen verkar vara program med tydliga profileringar.  

 
Utbildningskvalitet - Alumner  
Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram!  
 
Program Instäm-

mer helt 
Instäm-
mer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 
delvis  

Tar 
avstånd 
helt  

Skatterätt och ekonomi 
magister (2012) 77 % 24 % - - - 
Skatterätt och ekonomi 
magister (2009) 

69 % 28 % 3 % - - 

Biovetenskap, analytiker 
(2013) 

65 % 29 % - 6 % - 

Projektledning (2008) - lång 
utbildning 

62 % 32 % 3 % 3 % - 

Projektledning (2008) - kort 
utbildning 

59 % 33 % 6 % 2 % - 

Politices kandidat (2013) 56 % 31 % 13 % - - 
Specialist SSK - 
Distriktssköterska (2012) 55 % 35 % 5 % 8 % 3 % 
Socionom (2012) 47 % 40 % 10 % 2 % 2 % 
Datateknik (2013) 47 % 47 % 5 % - - 
GIS ingenjör (2012) 43 % 57 % - - - 
Biovetenskap (2010) 42 % 50 % 8 % -  - 
Civilingenjörsprogrammet 
Kemiteknik (2013) 

37 % 73 % - - - 

Informationsprogrammet 
(2012) 36 % 48 % 7 % 7 % 3 % 
Tandhygienist (2012) 35 % 53 % 8 % 4 % - 
Fastighetsekonomi (2009) 35 % 58 % 7 % - - 
Vård- och stödsamordning 
kandidat (2013) 

32 % 63 % - 5 % - 

Maskinteknik (2013) 31 % 63 % 3 % 3 % - 
Energi och miljö (2010) 28 % 61 % 3 % 7 % 1 % 
Sjuksköterskeprogrammet 
(2012) 26 % 65 % 4 % 4 % 2 % 
Specialist SSK - Intensivvård 
(2012) 26 % 52 % 4 % 17 % - 
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Program Instäm-

mer helt 
Instäm-
mer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
avstånd 
delvis  

Tar 
avstånd 
helt  

Energi- och miljöteknik (2013) 25 % 60 % 10 % - 5 % 

Ekonom (2008) - 
Marknadsföring och tjänster 

25 % 57 % 10 % 8 %  - 

Biovetenskap, Receptarie 
(2013) 

24 % 59 % 14 % - 3 % 

Matematikekonomi (2009) 24 % 45 % 28 % 3 % - 
Fastighetsekonomi (2012) 23 % 58 % 14 % 3 % 2 % 
Specialist SSK - 
Operationssjukvård (2012) 23 % 50 % - 23 % 5 % 
Biologiprogrammet (2013) 23 % 69 % 8 % - - 
Personal och arbetsliv (2009) 22 % 65 % 9 % 3 % 1 % 
Civilingenjör hela programmet 
(2013) 

21 % 67 % 4 % 8 % - 

Elektroteknik (2010) 20 % 63 % 11 % 6 %  - 
Civilingenjör (2010) 20 % 50 % 15 % 5 % 10 %  
Maskinteknik (2010) 18 % 62 % 13 % 6 %  2 %  
Elektroteknik (2013) 18 % 55 % 9 % 18 % - 
Datateknik (2010) 17 % 65 % 7 % 11 % - 
Personal och arbetsliv (2012)  17 % 57 % 17 % 9 % - 
Informationsprogrammet 
(2009) 

16 % 65 % 7 % 11 % - 

Ekonom (2008) - Redovisning 
och finansiering 

14 % 66 % 13 % 7 % 1 % 

Byggteknik (2013) 13 % 72 % 13 % 3 % - 
Innovation och design (2010) 11 % 71 % 11 % 4 %  2 %  
Ekonom (2008) - Övriga 
inriktningar 

10 % 73 % 10 % 7 %  - 

Turismprogrammet (2012) 9 % 35 % 26 % 17 % 13 % 
Specialist SSK - 
Ambulanssjukvård (2012) 8 % 42 % 29 % 17 % 4 % 
Byggteknik (2010)  6 % 61 % 16 %  12 %  4 %  
Innovation och design (2013) 6 % 47 % 18 % 29 % - 
Hälsa och Wellness (2012) - 60 % 10 % 20 % 10 % 
 

Jag är nöjd med den 
utbildning jag fick på mitt 
utbildningsprogram. 

Instämmer 
till mycket 
stor grad 

Instämmer 
till stor 
grad 

Instämmer till 
viss grad 

Instämmer 
inte alls 

Musiklärar-  
programmet (2013) 

21 % 54 % 25 % 1 % 

 

Bland utbildningar där alumnerna är mest nöjda är väl över hälften av alumnerna helt 
nöjda med utbildningen. Ett blandat spektrum av teman finns bland dessa utbildningar, 
skattefrågor, biovetenskap, projektledning m.m. Övriga program har större andelar 
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missnöjda studenter. Utbildningsprogram där arbetsmarknaden är mer oklar återfinner 
vi bland de utbildningar som har minst andel nöjda studenter. Någon enstaka 
utbildning har en andel av mindre än hälften av alumnerna som är helt eller delvis 
nöjda med sin utbildning. 

 

Jämförelser över tiden mellan olika alumnenkäter 
En jämförelse mellan mätningar över tiden visar ganska stabila resultat. Några 
utbildningar som t ex ingenjörsutbildningarna i datateknik och maskinteknik samt 
informationsprogrammet har markant ökat andelen nöjda studenter under den period vi 
genomfört enkäter.  

Jämförelser över tiden bland alumner  
Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram!  

Program Instäm-
mer helt 

Instäm-
mer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 
från 

Skatterätt och ekonomi 
magister (2009) 

69 % 28 % 3 % - - 

Skatterätt och ekonomi 
magister (2012) 77 % 24 % - - - 
Biovetenskap (2010) 42 % 50 % 8 % -  - 
Biovetenskap, analytiker 
(2013) 

65 % 29 % - 6 % - 

Biovetenskap, Receptarie 
(2013) 

24 % 59 % 14 % - 3 % 

Datateknik (2010) 17 % 65 % 7 % 11 % - 
Datateknik (2013) 47 % 47 % 5 % - - 
Informationsprogrammet 
(2009) 

16 % 65 % 7 % 11 % - 

Informationsprogrammet 
(2012) 36 % 48 % 7 % 7 % 3 % 
Maskinteknik (2010) 18 % 62 % 13 % 6 %  2 %  
Maskinteknik (2013) 31 % 63 % 3 % 3 % - 
Civilingenjör hela programmet 
(2010) 

20 % 50 % 15 % 5 % 10 %  

Civilingenjör hela programmet 
(2013) 

21 % 67 % 4 % 8 % - 

Energi- och miljöteknik (2010) 28 % 61 % 3 % 7 % 1 % 
Energi- och miljöteknik (2013) 25 % 60 % 10 % - 5 % 
Fastighetsekonomi (2009) 35 % 58 % 7 % - - 
Fastighetsekonomi (2012) 23 % 58 % 14 % 3 % 2 % 
Elektroteknik (2010) 20 % 63 % 11 % 6 %  - 
Elektroteknik (2013) 18 % 55 % 9 % 18 % - 
Personal och arbetsliv (2009) 22 % 65 % 9 % 3 % 1 % 
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Program Instäm-

mer helt 
Instäm-
mer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 
från 

Tar helt 
avstånd 
från 

Personal och arbetsliv (2012) 17 % 57 % 17 % 9 % - 
Byggteknik (2010)  6 % 61 % 16 %  12 %  4 %  
Byggteknik (2013) 13 % 72 % 13 % 3 % - 
Innovation- och designingenjör 
(2010) 

11 % 71 % 11 % 4 %  2 %  

Innovation- och designingenjör 
(2013) 

6 % 47 % 18 % 29 % - 

 

När det gäller frågan om man är nöjd med sin utbildning kan vi jämföra med resulat 
från några utbildningsprogram i Uppsala (Lundmark, 2008 och Björnermark, 2008). 
Frågorna i våra alumnstudier är utformade med Uppsalaenkäter som förebild. 
Frågeställningarna är identiska men i detta fall har vi olika varianter av svarsskala. I 
genomsnitt verkar alumnerna från Karlstad något mer nöjda än alumnerna från 
Uppsala. I alla fall när det gäller de utbildningar vi jämför här. 

 
Uppsala universitet - Nöjd med utbildningen 
 
Studier till Instämmer 

inte alls 
… … … Instämmer 

helt och 
hållet 

Civilingenjör 2 % 7 % 18 % 43 % 31 % 
Studier i Nationalekonomi 1 % 14 % 26 % 49 % 10 % 
 

 
Förändringar efter några år på arbetsmarknaden 
Det kan vara intressant att se om det händer något med alumnernas upplevelse av sin 
utbildning efter examen. Blir de mer positiva med tiden eller omvänt? 

Utbildningskvalitet – Alumner  
Jag är helt nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram ! 
Program med över 50 svar inkluderas. När bara ett fåtal (under 5) svarat för viss 
årskull eller då programmet är nystartat anges ”Ej svar”.  

 
Program Examen för två 

år sedan 
Examen för 
tre år sedan 

Examen för 
fyra år sedan 

Fastighetsekonomi (2012) 14 % 33 % 13 % 
Personal och arbetsliv (2009) 25 % 13 % 25 % 
Personal och arbetsliv (2012)  15 % 17 % 22 % 
Sjuksköterskeprogrammet 
(2012) 21 % 20 % 36 % 
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Program Examen för två 

år sedan 
Examen för 
tre år sedan 

Examen för 
fyra år sedan 

Socionom (2012) 40 % 67 % Ej svar 
 

Vi har inte så många alumnstudier med tillräckligt många respondenter. Det är alltså 
svårt att säga något bestämt om trender i hur alumnerna upplever sin utbildning när de 
får mer och mer erfarenheter från arbetsmarknaden.  



33 
 

Förändringar från tiden som student till tiden som 
alumn 
 

Processen från grundutbildning till yrkesverksamhet efter examen är intressant att 
studera. Finns det några trender under den perioden i hur man ser på sin utbildning? 
Något man ofta hör från lärare i diskussioner kring utbildningen är att studenterna nog 
skall inse att det man valt att ta in i studieplanerna när man kommer ut i yrkeslivet. 
Kanske är momenten i utbildningen inte så populära under studierna men de är 
förhoppningsvis värdefulla på sikt. Finns det någon sådan tendens?  
 
Jag har tagit mätningarna bland studenter på campus och på distans och jämfört med 
motsvarande mätning bland alumnerna. Beräkningarna baserar jag på andelen som 
instämmer helt i påståendet att utbildningen håller/höll hög kvalitet. När det finns flera 
mätningar har jag räknat fram ett medelvärde för respektive utbildning. För att sedan 
göra det hela lite mer direkt jämförbart har jag räknat fram ett standardiserat index för 
studenternas och alumnernas upplevelse. Från procentandelarna från mätningarna har 
jag dragit ifrån det aritmetiska medelvärdet och sedan har jag dividerat med 
standardavvikelsen. Dessa index får då medelvärde 0 och standardavvikelse 1.  

Baserat på resultaten har jag i tabellen nedan grupperat programmen i fyra grupper: 

 Program med nöjda studenter och alumner 
 Program med missnöjda studenter och nöjda alumner 
 Program med nöjda studenter och missnöjda alumner 
 Program med missnöjda studenter och alumner 

 

Missnöje och tillfredsställelse har jag grupperat efter om programmen ligger under och 
över genomsnittet, dvs. 0.0 på index. 

 

Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram! Andel av 
alumnerna som instämmer helt i påståendet.  
Alla observationer oavsett år är inkluderade. Index är en standardiserad skala 
med medelvärde 0 och standardavvikelsen 1.  
Program Instämmer 

helt 
Studenter 
Procent 

Instämmer 
helt 
Alumner 
Procent 

Instämmer 
helt Studenter 
(StandStud) 
Index 

Instämmer 
helt Alumner 
(StandAlumn)  
Index 

Nöjda studenter 
och nöjda alumner 

    

Projektledning - 
lång utbildning 

63,00 62,00 1,69 1,79 

Projektledning - kort 60,00 59,00 1,51 1,62 
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Program Instämmer 
helt 
Studenter 
Procent 

Instämmer 
helt 
Alumner 
Procent 

Instämmer 
helt Studenter 
(StandStud) 
Index 

Instämmer 
helt Alumner 
(StandAlumn)  
Index 

utbildning 
Politices kandidat 37,00 56,00 ,14 1,45 
Biovetenskap 49,00 42,00 ,85 ,66 
Datateknik 53,00 32,00 1,09 ,09 
Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

39,00 32,00 ,26 ,09 

Missnöjda 
studenter och 
nöjda alumner 

    

Skatterätt och 
ekonomi magister 

14,00 73,00 -1,23 2,42 

Specialist SSK - 
Distriktssköterska 

14,00 55,00 -1,23 1,40 

Socionom 33,00 47,00 -,10 ,94 
Tandhygienist 26,00 35,00 -,52 ,26 
Nöjda studenter 
och missnöjda 
alumner 

    

Fastighetsekonomi 37,00 29,00 ,14 -,08 
Specialist SSK - 
Intensivvård 

44,00 26,00 ,55 -,25 

Sjuksköterske-
programmet 

35,00 26,00 ,02 -,25 

Biovetenskap, 
Receptarie 

62,00 24,00 1,63 -,36 

Biologiprogrammet 67,00 23,00 1,92 -,42 
Specialist SSK - 
Operationssjukvård 

53,00 23,00 1,09 -,42 

Turismprogrammet 36,00 9,00 ,08 -1,21 
Hälsa och Wellness 36,00 ,00 ,08 -1,72 
Missnöjda 
studenter och 
missnöjda 
alumner 

    

Energi och miljö 32,00 27,00 -,16 -,19 
Informations-
programmet 

30,00 26,00 -,28 -,25 

Maskinteknik 24,00 25,00 -,64 -,30 
Matematikekonomi 21,00 24,00 -,82 -,36 
Civilingenjör 25,00 21,00 -,58 -,53 
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Program Instämmer 
helt 
Studenter 
Procent 

Instämmer 
helt 
Alumner 
Procent 

Instämmer 
helt Studenter 
(StandStud) 
Index 

Instämmer 
helt Alumner 
(StandAlumn)  
Index 

Personal och 
arbetsliv 

21,00 20,00 -,82 -,59 

Elektroteknik 7,00 19,00 -1,65 -,64 
Ekonom 26,00 16,00 -,52 -,81 
Byggteknik 22,00 10,00 -,76 -1,15 
Innovation och 
design 

6,00 9,00 -1,71 -1,21 

 
De två indexen har jag sedan lagt in i ett diagram där alumnernas värdering ligger på 
den vertikala axeln och studenternas dito ligger på den horisontella axeln. Ju länge upp 
i diagrammet desto mer nöjda är alumnerna och ju längre åt höger desto mer nöjda är 
studenterna. Orsaken att jag ordnat variablerna så är att jag antar att allt annat lika det 
är ganska ok att ha gått på en utbildning där man var sur under studietiden men är glad 
för utbildningen när man har kommit ut på arbetsmarknaden. Motsatsen att gå en 
utbildning man tycker håller hög klass när man läser men som man blir besviken på 
efter examen är inget riktigt bra alternativ. Sedan är som jag nämnt tidigare det inget 
självändamål att göra studenter missnöjda. Alltså borde den bästa av alla världar inom 
högre utbildning vara program som har nöjda studenter och nöjda alumner. Sura 
studenter och dito alumner är det sämsta alternativet givetvis.  
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Vissa utbildningars markeringar i diagrammet har gömt sig bakom andra utbildningar. 
Utbildningar i den bästa av världar ligger uppåt höger i diagrammet. Utbildningarna i 
projektledning, pol kand-programmet, biovetenskapliga programmet och utbildningen 
till socionom har nöjda studenter och nöjda alumner. Till vänster ser vi 
magisterprogrammet i skatterätt och ekonomi och utbildningen till 
specialistsjuksköterska. Dessa utbildningar har mycket nöjda alumner men inte fullt 
lika glada studenter. Det vore väl då läge att tala om för våra studenter att alumnerna 
uppskattar utbildningen mycket, om man nu inte redan gjort detta. I den här studien 
finns fakta som kan underbygga argumentationen. 
 
Självfallet finns det en hel del mättekniska problem med våra jämförelser. Alla 
alumner har inte svarat på vår enkät och på samma sätt har vi inte alla studenternas 
svar. Det finns vanliga mätfel i studierna. Kanske svarade någon eller några lite 
slarvigt osv. Sedan ligger våra mätningar något år fram och tillbaka i tiden vilket gör 
perfekta jämförelser lite komplicerade. Det är inte samma individer som svarar som 
studenter och som alumner, även om det givetvis finns sådana fall också. Vi har inte 
studerat vad som händer med våra alumner efter mer än några år på arbetsmarknaden. 
Det händer mycket från examen till pension. Det vi studerar är historiska data om en 
utbildning som gick för några år sedan. Men å andra sidan har vi ganska hyfsade 
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mätningar med ganska många studenter och dito alumner. Vi som samlat in data och 
som kodat och analyserat enkäterna har fått en känsla av att studenterna och alumnerna 
verkligen velat kommunicera med oss. Svaren verkar relativt väl genomtänkta. Som 
helhet har vi svar från ganska positiva studenter och alumner som vill dela med sig av 
sina synpunkter, positivt som negativt och som dessutom ofta ger mycket konstruktiva 
förslag till hur utbildningarna kunde förbättras.  

Slutligen måste jag påpeka att det givetvis inte är enbart själva utbildningen som 
påverkar upplevelserna av vår utbildning. Det som också påverkar är studenternas 
förväntningar och mål och det är självfallet också arbetsmarknaden som spelar roll här. 
Om vi ser på utbildningar som kommer långt ner i diagrammet ovan så hittar vi ofta en 
problematisk arbetsmarknad som en viktig orsak. Det kan vara lågkonjunktur i 
branschen eller så har vi inte hittat en tydlig arbetsmarknad som utbildningen vänder 
sig till. På universitetet kontrollerar vi inte dessa ting, men vi måst anpassa oss på 
olika sätt.  
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Uppsummering och slutsatser 
 

I grunden har vi positiva studenter och alumner som deltagit i våra studier som 
redovisats ovan. En majoritet av våra studenter anser att utbildningarna helt eller 
delvis håller hög kvalitet. Detta gäller under grundutbildningen, vidareutbildningen 
och också efter examen då alumnerna söker sig ut på arbetsmarknaden. I våra 
undersökningar på campus har praktiskt taget alla studenter som fått våra enkäterna 
svarat och dessutom oftast med eftertanke. När man kodar och analyserar enkäterna, 
inte minst när det gäller svar på de öppna frågorna får man en tydligt positiv känsla.  

När vi ser på resultaten finns en ganska klar tendens att studenterna på våra 
grundutbildningsprogram på campus blivit något mer positiva till sin utbildning de 
senaste åren. Ytterligare något mer nöjda är våra studenter som studerar på 
distansprogram. Här ser vi också en tendens att studenterna blir alltmer positiva till sin 
utbildning. 

Jämförelser mellan olika program visar mycket stora skillnader mellan program. Detta 
gäller både för program på campus och program på distans. Självfallet finns det många 
orsaker till detta. Studenternas förväntningar och planer och utvecklingen på 
arbetsmarknaden påverkar mycket här, men sedan är det givetvis också det sätt vi 
organiserar studierna som spelar stor roll. I den här studien har vi analyserat 
studenterna övergripande syn på studiernas kvalitet. I andra studier har jag analyserat 
olika aspekter på utbildningen och komponenter i våra utbildningstjänster. När det 
gäller dessa gäller också att det finns mycket stora skillnader mellan olika program. 
Man måste notera att alla program inte kan och bör vara bäst på allt. Hur mycket vi än 
förbättrar och utvecklar våra program så kommer vi alltid att se skillnader. Metoden att 
jämföra och rangordna i analyserna kan ge underlag för erfarenhetsutbyte. Oavsett hur 
bra vi kan bli på universitetet så kommer det alltid att finnas utbildningar som ligger 
under genomsnitten. På så sätt kan man säga att modellen att göra jämförelser kan 
dramatisera bilden av våra utbildningar. Nyckeln som jag ser det är att se skillnader 
som möjligheter snarare än som enbart problem. 

Att göra utvärderingar genom kvalitetsmätningar är inte helt enkelt. Dessutom är dessa 
bara ett steg på vägen i arbetet att utveckla våra program. Mätningar som inte används 
är ganska meningslösa och kan ibland rent av vara skadliga. Om vi mäter och ser 
negativa resultat utan att göra något åt det hela blir vi och våra studenter och alumner 
ju bara ledsna. Nyckeln till effektiva kvalitetsmätningar är istället att använda 
mätningarna på ett systematiskt och konstruktivt sätt. Om vi gör detta finns det många 
positiva möjligheter. Genom mätningarna visar vi respondenterna, studenter och 
alumner i detta fall, att vi bryr oss om dem och deras utbildning. Resultaten kan vi 
sedan använda i utvecklingsarbetet. Ger vi sedan feedback till våra respondenter visar 
vi än en gång att vi bryr oss och att vi arbetar med att förbättra våra utbildningar. När 
vi upprepar studierna ger vi underlag för att analysera förändringsprocesserna.  
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Resultaten är medvetet redovisade relativt detaljerat. Kommentarer i texten i rapporten 
är ganska knapphändiga och det viktigaste är att ge underlag för arbete lokalt med 
resultaten. Det studenter och alumner svarat på de öppna frågorna är här otroligt 
viktiga att analysera. Dessa har återkopplats till programledningen. Förhoppningsvis 
kan resultaten ge grund för intressanta diskussioner i programråd, i lärarnas kafferum 
och bland studenterna.  

Genom mätningarna kan vi söka efter förbilder inom våra egen verksamhet. Finns det 
program som lyckas med en viss aspekt i utbildningen så kan vi faktiskt lära oss att 
göra sammalunda. Det som behövs är att vi vet vem som vi skall fråga om saken och 
att vi hittar arenor för erfarenhetsutbyte. De jämförelser som analyserna ovan bygger 
på är väl ägnade till att hitta just förebilder bland de olika utbildningsprogrammen. Det 
finns mycket som är otroligt bra i våra utbildningar.  
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Utbildningar med nöjda studenter och 
nöjda alumner

Vi har nu sedan drygt 20 år undersökt hur studenter och alumner ser på högre 
studier i Karlstad. Totalt har vi under åren samlat in i underkant av 30 000 
enkäter från våra studenter och alumner. Den centrala frågan i studierna har varit 
vad som är en bra utbildning. Målet med arbetet är att ge ett underlag som kan 
användas för att utveckla kvaliteten i våra utbildningsprogram och kurser.  Nu 
i denna delstudie analyserar vi studenternas och alumnernas syn på kvalitet i 
utbildningen i ett övergripande perspektiv. Tycker studenter och alumner att våra 
utbildningar håller en hög kvalitet generellt?
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