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Fö rörd 

Detta är en rapport inom projektet Karlstadsstudenter om studier och studentliv. I projektet 

analyseras studenters syn på studentliv och studier vid Karlstads universitet. Datainsamling 

har sedan våren 2000 till hösten 2007 genomförts med enkäter bland studenter på Campus, på 

musikhögskolan Ingesund och bland distansstudenter. Totalt har under denna period 16 

datainsamlingar gjorts. Efter ett uppehåll några år genomfördes under hösten 2010, 2011 och 

2012 enkäter till distansstudenter på hela universitetet och till campusstudenter som läser 

kurser och/eller program inom Fakulteterna för ekonomi, kommunikation och IT respektive 

teknik och naturvetenskap under 2011 och 2012. Här redovisas en uppföljning av denna 

senare studier. Denna gång är det Fakulteterna för Ekonomi, kommunikation och IT samt 

Samhälls- och Livsvetenskaper som deltagit. Datainsamlingen genomfördes hösten 2012. Det 

är dessa campusenkäter som redovisas i denna studie. Detta är nu den tionde delrapporten från 

projektet.  

 

Redovisningen ligger nära fakta från enkäterna. Vi har försökt att redovisa de empiriska 

resultaten så utförligt att läsaren själv skall kunna dra slutsatser. Resultaten från 

undersökningarna är en grund för kvalitetsutveckling vid Karlstads universitet. Om vi skall 

sammanfatta resultaten kan vi säga att kvaliteten i vår grundutbildning i många avseenden är 

god, men det finns ändå mycket att göra. Inte minst visar skillnader mellan olika program och 

kurser att det finns en potential för erfarenhetsutbyte. Ingen utbildning är bäst på allt och alla 

kan lära av andra. Rapporteringen bygger till stora delar på tidigare studier. Jämförelser görs 

löpande med resultat från tidigare enkäter. 

 

Till min hjälp har jag haft stöd från fakulteterna där Gunilla Klinteskog, Monica Björkström, 

Britt-Inger Thäng och Annika Eriksson hjälpt till med synpunkter på enkäterna och den 

praktiska datainsamlingen. Programledare inom fakulteten har också deltagit med synpunkter 

på enkätformulären. Maria Hong har jobbat med datainsamling och kodning. Maria har sedan 

analyserat enkätformulärets öppna frågor. Vi har skrivit rapporten tillsammans och 

kompletterat våra perspektiv som lärare och student. Jag tog min grundexamen 1971 och 

Maria 2008. 

 

Tack för all hjälp! 

 

Karlstad  

Våren 2013 

 

Lars Haglund   Maria Hong 
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Studentundersö kningarnas bakgrund öch uppla gg 

Studentundersökningarnas syfte och tema 

I ett utbildningssystem där konkurrens mellan studieorter blir allt viktigare kommer 

studium av nuvarande och före detta studenter att alltmer komma i fokus. Strävan är 

att involvera studenterna som en aktiv part i kvalitetsarbetet. I föreliggande 

undersökning redovisas resultat från enkäter i november 2012 med komplettering i 

januari 2013 bland studenter vid Fakulteterna för Ekonomi, kommunikation och IT 

samt Samhälls- och Livsvetenskaper. Det är studenter som läser på Campus på 

Karlstads universitet som deltagit i denna studie.  

 

Enkätformuläret har utvecklats från ett antal studier på Campus i Karlstad mellan åren 

2000 och 2007, (Haglund et al, 2003, Haglund 2005, 2006 a, b, c och 2009).  Ett 

standardiserat frågeformulär har använts. Själva frågorna handlar om studierna som 

helhet vid universitetet. Huvuddelen av frågorna har varit desamma i alla 

undersökningar. Det som tillkommit/förändrats från undersökningen 2010 och 

framöver är att vi tagit bort några enstaka frågor och sedan för varje års studie lagt ett 

nytt frågeområde, ett temaområde. Viktiga teman kan återkomma med lämpliga 

tidsintervall i enkäten. Det här året har vi lyft fram frågor om studenterna tidsinsats i 

sina studier liksom i förvärvsarbete vid sidan av studierna. Formulären i 

campusundersökningarna återfinns i bilagor. Omfattningen har som tidigare varit ett 

A4 blad, en fram och en baksida. Tiden det tar att fylla i formuläret är omkring fem 

minuter. Datainsamling har gjorts i klassrummen. 
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Studentundersökningarnas genomförande  

Huvuddelen av enkäterna har distribuerats på föreläsningar och seminarier från vecka 

47 och 48 under hösten 2012. Valet av denna sena vecka under terminen för 

datainsamlingen gjordes för att även höstens nybörjare på universitetet skall kunna 

delta. Dessa studenter har vid denna tid genomfört en eller två tentamensperioder så att 

resultaten från tentamina bör vara klara. I några program har kompletterande 

datainsamling gjorts i vecka 4 på våren 2013. Motivet för detta är dels att vissa kortare 

program behöver ge studenterna med tid att få erfarenheter från utbildning innan man 

svarar på enkäten. De längre utbildningarna har givetvis samma problem men där 

svarar studenterna löpande under sin utbildning och man får då med både nybörjare 

och mer erfarna studenter. Dessutom kompletterades datainsamlingen i några program 

där man missat i datainsamlingen i november. 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 
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alternativt varit sjuka vid undervisningstillfället. Totalt har 1700 campusstudenter 

svarat på frågor om sin utbildning under hösten 2012. 

 

De enkäter vi jämför med är insamlade på samma sätt. Enkätformulären har 

distribuerats under föreläsningar och seminarier. Fördelningen av hur många studenter 

som svarat på de tidigare enkäterna från 2006 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 

Campus hösten 2010 Fakultet EKI & TN 1882 

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 

 

Fördelningen av studenternas svar på frågan om vilket område de studerar (fristående 

kurser ej inräknat) var i undersökningarna följande: 

 

Svarsfördelning mellan utbildningssektorer – Programstudier 

Programstudenter hösten 2012 Antal svar Registrerade Svarsfrekvens 

Fastighetsekonomi 112 134 84 % 

Personal och arbetsliv 156 194 80 % 

Master of Public Administration 15 19 79 % 

Rättsvetenskapsprogrammet 137 176 78 % 

Hälsa och Wellness 46 61 75 % 

Vård och stödsamordnarprogrammet 71 98 72 % 

Civilekonomprogrammet 102 148 69 % 



 

8 

 

Programstudenter hösten 2012 Antal svar Registrerade Svarsfrekvens 

Samhällsanalytiker 23 34 68 % 

Socionomprogrammet 169 273 62 % 

Samhällsplanerarprogrammet 44 74 59 % 

Miljövetenskap 37 69 54 % 

Medie och Kommunikation 56 113 50 % 

Projektledning 20 41 49 % 

Politices kandidat 33 68 49 % 

Webb och multimedia 39 82 48 % 

IT Design m.fl 48 106 45 % 

Sjuksköterska 198 439 45 % 

Turismprogrammet 36 92 39 % 

Ekonomi 124 319 39 % 

Information & PR 23 83 28 % 

(Civilingenjör Datateknik) (13) (40) (33 %) 

(Civilingenjör) (67) (283) (24 %) 

(Civilingenjör Industriell ekonomi) (10) (113) (9 %) 

Totalt svenska program 1593 - - 

 

Vi har jämfört våra svar i undersökningen med de registreringsuppgifter som finns för 

hösten 2012. Räkningen av studenter görs i stort sett samtidigt som enkätens 

genomförande. En del program finns huvudsakligen vid en annan fakultet som inte 

genomför studentstudier detta år. Då är det naturligt att inte alla studenter på 

programmet ingår i vår undersökning. Detta har markerats med parenteser i tabellen.  

 

I övrigt består bortfallet av studenter som inte är närvarande vid det 

undervisningstillfälle då datainsamlingen gjordes. Orsaker till detta kan vara många. 

Vissa är sjuka, andra ”skolkar” från undervisningen, en hel del är på praktik under 

perioden och andra har utbytestermin utomlands. I något fall har vi kunnat justera för 

dessa frånvarande studenter. 

 

Det totala bortfallet skiljer sig mycket mellan olika program. Inom de program som 

har svarsfrekvenser över 70 procent har man gjort ett utmärkt jobb vid insamlingen av 

data. Medianvärdet för svarsfrekvensen ligger bland de program som är placerade vid 

de två fakulteterna är i underkant av 60 procent. Det är någon liten ökning jämfört för 

datainsamlingen 2011. Bortfallen skiljer sig mycket mellan olika program. Delvis kan 
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det bero på praktikperioder inom vissa utbildningar. Självfallet bör man vid analys av 

resultaten nedan ha i åtanke att svarsfrekvenserna är olika.  

 

Svarsfördelning mellan utbildningssektorer – Internationella 

Mastersutbildningar 

Internationella studenter 2012 Antal svar Registrerade Svarsfrekvens 

Marketing och Service management 12 22 55 % 

Accounting 14 23 61 % 

Totalt Master 52 - - 

 

I de två inriktningar av Mastersprogram som vi samlat in enkäter från internationella 

studenter har vi ungefär genomsnittliga svarsfrekvenser. 

 

Även om svarsbortfallet skiljer sig ganska mycket så har vi en bred täckning bland 

våra program och fristående kurser. Bland många program har vi svar från omkring 70 

procent och uppåt. Vi täcker alltså in våra utbildningar ganska väl. I det följande 

redovisas detaljerade resultat för svenska program och Mastersprogram där mer än 10 

studenter svarat. 

 

I denna studentrapport har vi valt att redovisa program på grundnivå och 

internationella Mastersprogram separat i tabellerna. Förutsättningarna är klart olika för 

dessa olika typer av utbildningar. Ändå är det givetvis intressant att jämföra över hela 

spektret av program och kurser.  

 

De internationella Masterutbildningarna omfattar normalt två års studier på heltid. Det 

finns här också en möjlighet till att ta ut en ettårig examen. Av studenterna på dessa 

program kommer en stor majoritet från utlandet. Hösten 2010 genomfördes den sista 

antagningen då studier var fri i Sverige. Det innebär att studenter som inte kommer 

från närområdet i Europa, får betala för sina studier här. En stor del av dessa studenter 

är s k ”free movers” och de har alltså inte kommit till oss genom utbytesavtal. 

 

Freemovers eller utbytesstudenter – Internationella Masters 

Internationella studenter 2012 Free mover Utbytesstudent 

Accounting 85,7 % 14,3 % 

Marketing and Service management 75,0 % 25,0 % 

Genomsnitt Master 53,1 % 46,9 % 

Övriga Masterprogram 21,7 % 78,3 % 
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I de två inriktningar av Mastersprogram som vi samlat in enkäter från internationella 

studenter har vi ungefär genomsnittliga svarsfrekvenser. Vi har ett mindre antal svar 

per program och har därför slagit samman Marketing med Service Management. 

Under Accounting har vi slagit samman Accounting and Finance med Accounting and 

Control. 

 

Under rubriken IT Design m.fl har vi slagit samman följande IT-Design; bred ingång, 

affärssystem och ekonomi, programvarudesign och systemdesign. Under Medier och 

Kommunikation (MK) finner vi: Kommunikation och globala medier, Visuell 

kommunikation och design. Dessa två program kommer dock att redovisas separat i 

efterföljande tabeller.  

 

Jämfört med universitetet som helhet har vi på Fakulteten ekonomi, kommunikation 

och IT, en större andel manliga studenter. Inom Fakulteten för Samhälls- och 

Livsvetenskaper är en stor andel av studenterna kvinnor. Detta återspeglas givetvis i 

våra enkäter. 

 

Fördelningen manliga och kvinnliga studenter - Programstudier 

Programstudenter 2012 Manliga Kvinnliga 

Civilingenjör Datateknik 92,3 % 7,7 % 

IT Design m.fl 74,5 % 25,5 % 

Webb och multimedia 68,4 % 31,6 % 

Civilingenjör 62,7 % 37,3 % 

Civilingenjör Industriell ekonomi 60,0 % 40,0 % 

Politices kandidat 59,4 % 40,6 % 

MK globala medier 52,0 % 48,0 % 

Ekonomi 51,6 % 48,4 % 

Civilekonomprogrammet 47,5 % 52,5 % 

Samhällsplanerarprogrammet 42,9 % 57,1 % 

Övriga program    42,9 % 57,1 % 

Information & PR 34,8 % 65,2 % 

Fastighetsekonomi 33,6 % 66,4 % 

Master of Public Administration 33,3 % 66,7 % 

Genomsnitt Program 33,0 % 67,0 % 

Miljövetenskap 32,4 % 67,6 % 
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Programstudenter 2012 Manliga Kvinnliga 

Turismprogrammet 30,6 % 69,4 % 

Rättsvetenskapsprogrammet 29,6 % 70,4 % 

Personal och arbetsliv 26,5 % 73,5 % 

Samhällsanalytiker 26,1 % 73,9 % 

Projektledning 25,0 % 75,0 % 

MK visuell kommunikation och medier 24,1 % 75,9 % 

Sjuksköterska 14,3 % 85,7 % 

Hälsa och Wellness 13,0 % 87,0 % 

Socionomprogrammet 10,7 % 89,3 % 

Vård och stödsamordnarprogrammet 10,0 % 90,0 % 

 

 

Fördelningen manliga och kvinnliga studenter - Internationella 

Mastersutbildningar 

Internationella studenter 2012 Manliga Kvinnliga 

Övriga Mastersprogram    57,7 % 42,3 % 

Accounting 50,0 % 50,0 % 

Genomsnitt Master 48,1 % 51,9 % 

Marketing and Service management 25,0 % 75,0 % 

 

Fördelning heltids och deltidsstudenter - Programstudier 

Programstudenter 2012 Heltid Deltid 

Hälsa och Wellness 100,0 % - 

Miljövetenskap 100,0 % - 

Politices kandidat 100,0 % - 

Samhällsanalytiker 100,0 % - 

Samhällsplanerarprogrammet 100,0 % - 

Sjuksköterska 100,0 % - 

Turismprogrammet 100,0 % - 

Civilingenjör Datateknik 100,0 % - 

Civilekonomprogrammet 100,0 % - 

Fastighetsekonomi 100,0 % - 

Information & PR 100,0 % - 

MK globala medier 100,0 % - 
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Programstudenter 2012 Heltid Deltid 

MK visuell kommunikation och medier 100,0 % - 

Personal och arbetsliv 100,0 % - 

Rättsvetenskapsprogrammet 100,0 % - 

Vård och stödsamordnarprogrammet 100,0 % - 

Webb och multimedia 100,0 % - 

Projektledning 100,0 % - 

Civilingenjör Industriell ekonomi 100,0 % - 

Civilingenjör 100,0 % - 

Övriga program    100,0 % - 

IT Design m.fl 100,0 % - 

Ekonomi 99,2 % 0,8 % 

Genomsnitt Program 99,0 % 1,0 % 

Socionomprogrammet 98,8 % 1,2 % 

Master of Public Administration 13,3 % 86,7 % 

 

Heltidsstudenter dominerar praktiskt taget helt i våra enkäter. 

 

Fördelning heltids och deltidsstudenter – Internationella Masters 

Internationella studenter 2012 Heltid Deltid 

Accounting 100,0 % - 

Marketing and Service management 100,0 % - 

Genomsnitt Master 95,9 % 4,1 % 

Övriga Mastersprogram    92,0 % 8,0 % 

 

 

Var kommer de internationella studenterna ifrån?  

Internationella studenter 2012 Skandinavien 

Övriga 

Europa Asien Afrika 

Nord- 

amerika 

Övriga Mastersprogram    15,4 % 61,5 % 3,8 % 7,7 % 11,5 % 

Genomsnitt Master 7,7 % 55,8 % 23,1 % 7,7 % 5,8 % 

Marketing and Service management - 66,7 % 33,3 % - - 

Accounting - 35,7 % 50,0 % 14,3 % - 
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Studenter på de internationella Mastersutbildningarna kommer från hela världen. 

Andelen studenter som kommer från Europa har dock ökat från 2011 till 2012. Detta 

säkerligen i samband med att studentavgifter införts i Sverige. 

 

Studenternas ålder 

Programstudenter 2012 -21 år 22-23 år 24-28 år 29-35 år 36- år 

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

Civilingenjör Industriell ekonomi 70,0 % 10,0 % 20,0 % - - 

Civilekonomprogrammet 68,0 % 21,0 % 6,0 % 3,0 % 2,0 % 

Politices kandidat 65,6 % 15,6 % 9,4 % 9,4 % - 

Civilingenjör 62,7 % 16,4 % 19,4 % - 1,5 % 

Information & PR 60,9 % 17,4 % 17,4 % - 4,3 % 

Fastighetsekonomi 48,6 % 26,6 % 20,2 % 2,8 % 1,8 % 

MK visuell kommunikation och medier 48,3 % 20,7 % 27,6 % 3,4 % - 

Samhällsplanerarprogrammet 47,5 % 30,0 % 17,5 % 5,0 % - 

MK globala medier 46,2 % 30,8 % 19,2 % 3,8 % - 

Hälsa och Wellness 43,5 % 28,3 % 17,4 % 6,5 % 4,3 % 

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

Rättsvetenskapsprogrammet 43,5 % 27,5 % 21,4 % 6,9 % 0,8 % 

Webb och multimedia 42,1 % 18,4 % 26,3 % 13,2 % - 

Genomsnitt Program 39,0 % 25,4 % 23,5 % 7,5 % 4,6 % 

IT Design m.fl 38,3 % 34,0 % 19,1 % 6,4 % 2,1 % 

Miljövetenskap 37,8 % 24,3 % 21,6 % 13,5 % 2,7 % 

Ekonomi 33,9 % 34,7 % 25,0 % 4,0 % 2,4 % 

Turismprogrammet 33,3 % 41,7 % 16,7 % 5,6 % 2,8 % 

Personal och arbetsliv 31,0 % 24,5 % 31,0 % 9,0 % 4,5 % 

Vård och stödsamordnarprogrammet 28,6 % 20,0 % 40,0 % 10,0 % 1,4 % 

Ekonomi 33,9 % 34,7 % 25,0 % 4,0 % 2,4 % 

Socionomprogrammet 26,5 % 27,7 % 27,7 % 9,6 % 8,4 % 

Sjuksköterska 24,6 % 23,6 % 28,7 % 13,8 % 9,2 % 

Övriga program   21,4 % 35,7 % 21,4 % 7,1 % 14,3 % 

Projektledning - 30,0 % 50,0 % 15,0 % 5,0 % 

Master of Public Administration - - - 6,7 % 93,3 % 
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Studenternas ålder 

Internationella 2012 -21 år 22-23 år 24-28 år 29-35 år 36- år 

Övriga Mastersprogram    12,5 % 20,8 % 50,0 % 12,5 % 4,2 % 

Genomsnitt Master 6,0 % 20,0 % 56,0 % 14,0 % 4,0 % 

Marketing and Service management - 25,0 % 75,0 % - - 

Accounting - 14,3 % 50,0 % 28,6% 7,1 % 

 

Studentgrupperna skiljer sig mycket när det gäller ålder. Flest studenter som kommer 

direkt från gymnasiestudier verkar utbildningar som Civilingenjör och Civilekonom 

ha. Utbildningar inom vård och omsorg har många studenter i åldergrupper lite högre 

upp. Även våra Mastersutbildningar har studenter med lite högre ålder. 
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Studenternas insatser – Studietider 

Arbetsinsats i utbildningen 

Inför en undersökning av utbildningskvaliteten inom ekonomutbildningar vid fem 

olika lärosäten i Sverige (Haglund, 1991) testades olika utformning av frågor kring 

studenternas arbets- och tidsinsats i utbildningen. Genom personliga intervjuer 

studerade vi hur studenter resonerar när man svarar på frågor om studietiden. 

Slutsatsen av testerna var att det är ytterligt svårt att ställa enkla frågor kring 

studenternas arbetstid som ger rättvisande svar. Respondenter tolkar frågor med 

identisk formulering mycket olika när man beräknar sin arbetsinsats och studietid. 

Frågeformuleringen påverkar dessutom resultaten mycket markant.  

 

Trots svårigheterna att ställa rättvisande frågor kring studietider har vi i 

terminsenkäterna under tidigare år analyserat studenternas arbetsinsatser. Översiktliga 

frågor om veckoarbetstid ingår i mätningarna höstterminen 2002, vårterminen 2003 

och 2004 samt hösten 2005. Frågeformuleringen baseras på den fråga man valt att 

använda i högskoleverkets undersökning Studentspegeln (2002). Frågan om den 

normala veckoarbetstiden har formulerats enligt följande:  

 

”Under en typisk undervisningsvecka (7-dagar), hur många timmar lägger Du på att 

förbereda och delta i undervisningen (räkna med all tid du lägger på aktiviteter 

relaterade till Dina kurser)?” 

 

Den enkla frågan våren 2003 om studieinsatser under en normalvecka visade att våra 

studenter som läser på heltid i genomsnitt studerar drygt 27,5 timmar i veckan. 

Undersökningen hösten 2005 visar samma genomsnitt. 

 

I undersökningen våren 2003 har vi samtidigt gjort mer detaljerade mätningar av 

tidsinsatser. Vi har här frågat om hur mycket tid man just den dagen undersökningen 

genomförts lägger ned på föreläsningar och seminarier, egen läsning, grupparbeten och 

övriga studiemoment. I tillägg till detta har vi frågat om hur mycket tid man lägger på 

sina studier en normal helg. Baserat på svaren har vi sedan summerat den totala 

tidsinsatsen under undersökningsdagen och multiplicerat denna med en faktor 5 för att 

komma fram till en total studieinsats under en normal veckas veckodagar. Denna 

beräkning bygger på att vi antar att dagen är en genomsnittlig studiedag. Sedan har vi 

för varje individ lagt till studietiden under en normalhelg för att komma fram till en 

beräknad total veckoarbetstid. I samma undersökning har vi också inkluderat den enkla 

frågan om hur mycket tid man lägger på sina studier en normalvecka. I 
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undersökningen Vt2003 kan vi alltså direkt för varje individ jämföra resultat från 

översiktliga och mer detaljerade mätningar av studietid. Totalt är skillnaden mellan de 

olika frågemetoderna inte mindre än i underkant av 10 timmar per studievecka i 

genomsnitt på individnivå. Tolkningen av vad som är studietid skiljer sig tydligen 

mellan den enkla och den mer detaljerade frågan. 

 

I undersökningarna 2006 har vi i tillägg till de detaljerade frågorna om dagens studier 

inkluderat en fråga om denna dag är en normal dag när det gäller studietid? De 

studenter som inte anger att det är en normal studiedag får sedan svara på hur mycket 

dagen skiljer sig tidsmässigt från en normal studiedag. Dessa data kan sedan användas 

för att beräkna den normala studiedagens tidsinsats.   

 

I beräkningarna av den normala studieveckan har vi justerat studietiden med den 

avvikelse som studenterna angivit. Den normala studiedagen har vi sedan multiplicerat 

med 5 och slutligen lagt till den normala studietiden för en helg. Totalt blir våren 2006 

den normala studieveckan för våra studenter 37 timmar. Nu i undersökningen 2012 har 

vi gjort motsvarande datainsamling och beräkning. 

 

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. Vem är 

mest flitig och vem är minst flitig?  

 

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 
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Programstudenter 2012 

Medelvärde 

timmar per vecka 

Median 

timmar per 

vecka 

Standard-

avvikelse 

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 

 

 

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. En positiv trend i mätningarna finns från 2002 fram till 2005. 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. 
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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. 

 

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 

 

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. Här visas samma tendens i alla mätningarna.  

 

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 
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Tiden som läggs ned på ett normalt veckoslut 

Programstudenter 2012 Medelvärde i timmar  

Övriga program 7,5 

Rättsvetenskapsprogrammet 6,1 

Civilingenjör Industriell ekonomi 6,0 

Civilingenjör 6,0 

Civilingenjör Datateknik 5,3 

IT Design m.fl 5,3 

MK visuell kommunikation och medier 5,2 

Politices kandidat 4,9 

MK globala medier 4,8 

Sjuksköterska 4,7 

Turismprogrammet 4,7 

Ekonomi 4,7 

Samhällsplanerarprogrammet 4,6 

Civilekonomiprogrammet 4,6 

Personal och arbetsliv 4,6 

Genomsnitt Program 4,6 

Vård och stödsamordnarprogrammet 4,5 

Projektledning 4,5 

Samhällsanalytiker 4,4 

Miljövetenskap 4,0 

Hälsa och Wellness 3,6 

Fastighetsekonomi 3,6 

Socionomprogrammet 3,5 

Webb och multimedia 3,4 

Master of Public Administration 3,1 

Information & PR 3,0 
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Tiden som läggs ned på ett normalt veckoslut 

Internationella studenter 2012 Medelvärde i timmar  

Accounting 6,9 

Genomsnitt Mastersprogram 6,0 

Övriga Master program 5,8 

Marketing and Service Management 5,2 

 

Våra studenter lägger i genomsnitt en hel del tid på sina studier på helgerna. Här är 

skillnaderna inte alltför stora mellan de olika programmen. 

 

Förvärvsarbete parallellt med studierna 

Ungefär var tredje student förvärvsarbetar parallellt med sina studier. Detta visades i 

studentenkäten hösten 2005 och motsvarande resultat ser vi nu 2012. I genomsnitt 

arbetar dessa studenter hösten 2012 omkring 10 timmar per vecka. Utslaget på alla 

studenter blir den genomsnittliga förvärvsarbetstiden omkring 4 timme i veckan. Det 

är ungefär en halvtimme mer än vi fick som resultat 2005. Om vi räknar samman 

studietid och arbetstid för samtliga heltidsstudenter blir veckoinsatsen i genomsnitt 

alltså något över 40 timmar.   

 

Förvärvsarbete parallellt med studierna 

Programstudenter 2012 

Ja 

Genomsnitt i 

timmar per vecka 

(alla studenter) 

Master of Public Administration 100,0 % 41,1 

Socionomprogrammet 55,0 % 6,2 

Vård och stödsamordnarprogrammet 50,7 % 5,2 

Projektledning 50,0 % 5,9 

Övriga program 50,0 % 5,0 

Personal och arbetsliv 48,4 % 5,0 

Rättsvetenskapsprogrammet 45,1 % 5,2 

Hälsa och Wellness 41,3 % 3,6 

Sjuksköterska 41,3 % 3,9 

Civilingenjör Industriell ekonomi 40,0 % 6,5 

Samhällsanalytiker 39,1 % 5,5 

Ekonomi 39,0 % 4,0 
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Programstudenter 2012 

Ja 

Genomsnitt i 

timmar per vecka 

(alla studenter) 

Genomsnitt Program 37,7 % 4,1 

Fastighetsekonomi 36,7 % 3,6 

Samhällsplanerarprogrammet 32,6 % 3,4 

Civilingenjör Datateknik 30,8 % 2,4 

Webb och multimedia 26,3 % 2,7 

Information & PR 26,1 % 2,0 

MK visuell kommunikation och medier 25,0 % 1,6 

Turismprogrammet 23,5 % 1,6 

MK globala medier 22,2 % 2,8 

Civilekonomprogrammet 19,8 % 1,4 

Miljövetenskap 16,2 % 1,9 

IT Design m.fl 14,6 % 1,3 

Politices kandidat 13,8 % 1,0 

Civilingenjör 6,1 % 0,3 

 

 

Förvärvsarbete parallellt med studierna 

Internationella studenter 2012 

Ja 

Genomsnitt i 

timmar per vecka 

(alla studenter) 

Övriga Mastersprogram 22,2% 6,7 

Accounting 14,3% 2,0 

Genomsnitt Master 11,4% 2,5 

Marketing and Service Management - - 
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Utbildningens uppla ggning öch inriktning 

Vad tycker studenterna om studietempot? 
 

”Bra föreläsare och föreläsningar. Det är lagom tempo.” 

(Kvinna, 27 år). 

 

”Att läsa flera ämnen parallellt gör det svårt att hänga med studie tempot.” 

(Kvinna, 19 år). 

 

”Tempot är för lågt och likaså kraven.” 

(Kvinna, 26 år). 

 

”The work load is much too high,” 

(Man, 27 år). 

 

När vi i en undersökning av ekonomstudenter i Lund, Växjö, Göteborg, Karlstad och 

Sundsvall (Haglund, 1991) konstaterade att det var mycket svårt eller näst intill 

omöjligt att mäta studietider med enkla frågor valde vi istället att formulera en fråga 

om hur studenterna uppfattade tempot i utbildningen. I undersökningarna från våren 

2006 till 2012 ställdes motsvarande fråga om hur studenterna uppfattar studietempot.  

 

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

Programstudenter  

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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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 svårt att ta ställning till. Ett alltför lågt tempo är självfallet inte bra. 

 

 

Vad tycker du om studietempot vid Karlstads universitet? 

Programstudenter 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% - - 

Civilekonomprogrammet 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% - - 

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

Genomsnitt Program 5,9 % 30,6% 57,8% 5,0 % 0,6 % 

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 stödsamordnarprogrammet 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 % 
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Programstudenter 2012 

Mycket 

för högt 

Något 

för högt Lagom 

Något 

för lågt 

Mycket 

för lågt 

Samhällsplanerarprogrammet - 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. 

 

Vad tycker du om studietempot vid Karlstads universitet? 

Internationella studenter 2012 

Mycket 

för högt 

Något 

för högt Lagom 

Något 

för lågt 

Mycket 

för lågt 

Accounting 7,1 % 42,9 % 50,0 % - - 

Övriga Mastersprogram    3,8 % 11,5 % 65,4 % 19,2 % - 

Genomsnitt Master 3,8 % 28,8 % 55,8 % 11,5 % - 

Marketing and Service management - 50,0 % 41,7 % 8,3 % - 

 

Också bland våra internationella Mastersprogram skiljer sig uppfattningarna om 

studietempot. Man kan fundera på vad som är bästa svar på en fråga som denna. 

Kanske Mastersprogrammet i Service Marketing and Management kunde vara ett bra 

alternativ. Här anser ingen att det är för högt tempo, och likaledes ingen att tempot är 

för lågt. Många tycker att tempot är högt och de allra flesta andra att tempot är lagom.  

 

 

Studiestress 

 

”Det är ganska fritt då du kan lägga upp arbetet efter vad som passar dig.” 

(Kvinna, 22 år). 
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”Programledare borde planera och strukturera kurser bättre så att studenterna inte behöver 

känna sådan stress över att inte hinna med allt.” 

(Kvinna, 21 år). 

 

 

”Stressigt med många arbeten nära varandra, vilket gör att varken tid eller lust finns.” 

(Man, 24 år). 

 

”Skulle vilja ha mer jämnare studietakt och bättre fördelning så man slipper stressiga 

gruppuppgifter strax innan tenta.” 

(Man). 

 

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

hög.  

 

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 % 

 

 

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 % 
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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. I den Arbetsmiljöenkät (2006) som 

Studentkåren vid universitetet genomförde på Campus 2006 angav relativt många 

studenter att stressen yttrat sig i olika tecken på fysisk ohälsa.  

 

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 % 

Rättsvetenskapsprogrammet 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 % 

Samhällsplanerarprogrammet 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 % 
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Programstudenter 2012 

Ja, upplever 

stress 

ganska ofta 

Ja, ibland 

kan det 

vara 

stressigt 

Nej, är i 

allmänhet 

inte 

stressad 

Nej, är 

definitivt 

inte 

stressad 

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 % 

 

Stressnivån skiljer sig mycket i olika utbildningsprogram. Bland de som läser till 

Informatör, Civilingenjör och till Civilekonom upplever mer än var fjärde student 

stress ganska ofta. Bland de program som har lägst stressnivå är motsvarande andel 

några få procent.   

 

Upplever du stress i dina studier? 

Internationella studenter 2012 

Ja, upplever 

stress 

ganska ofta 

Ja, ibland 

kan det 

vara 

stressigt 

Nej, är i 

allmänhet 

inte 

stressad 

Nej, är 

definitivt 

inte 

stressad 

Accounting 14,3 % 57,1 % 28,6 % - 

Genomsnitt Master 9,6 % 57,7 % 28,8 % 3,8 % 

Marketing and Service management 8,3 % 66,7 % 25,0 % - 

Övriga Mastersprogram    7,7 % 53,8 % 30,8 % 7,7 % 

 

Stressnivån bland våra internationella Mastersstudenter är något lägre än bland 

svenska studenter. Skillnaderna mellan programmen är här inte så stor.  

 

 

Examinationen i studierna är krävande 

 

”Utbildningen kunde lägga ribban högre.” 

(30 år). 

 

”Det är väldigt stressigt inför tentor eftersom de är så stora.” 

(Kvinna, 20 år). 

 

”Det som inte är bra är tentornas svårighetsgrad.” 

(Man, 19 år). 

 

”Det är mindre bra med den varierande nivån på examinationerna.” 
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Man, 26 år). 

 

Frågan om examinationen är ny för året. Självfallet är examinationer en mycket viktig 

del av utbildningen. 

 

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 % - 

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 % 

 

 



 

29 

 

 

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.  
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La rare öch la rpröcesser 

Studenternas attityder till lärarnas insatser 

Under 2012 har två centrala frågor om lärares insatser ställts i våra enkäter vid 

universitetet: 

- Lärarna är kunniga  

- Lärarna är stödjande     

   

Detta är ett urval av frågor om lärarnas insatser som ställdes i högskoleverkets 

Studentspegelundersökningar 2002 och 2007.   

 

Kunniga lärare 

 

”De lärare som varit ute och jobbat i verkligheten har mycket erfarenhet att dela med sig 

av.” 

(Kvinna, 26 år). 

 

”Lärarna är engagerade att de gör föreläsningarna bra och lärorika.” 

(Kvinna, 22 år). 

 

”Vissa lärare lever inte upp till förväntningarna som jag har på universitets nivå. Många är 

kunniga men inte pedagogiska. Andra har svårt att engagera och göra föreläsningarna 

intressanta.” 

(Kvinna, 21 år ). 

 

”The university has a good way of teaching.” 

(Kvinna, 27 år). 

 

Lärarna är kunniga? 

Programstudenter  

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 % 
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Internationella 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. 

 

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%  - - - 

Rättsvetenskapsprogrammet 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 stödsamordnarprogrammet 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 % 
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Programstudenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

Samhällsplanerarprogrammet 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 % 

 

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.  

 

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. 

 

Lärarna är kunniga beroende på hur länge man läst på universitetet? 

Startår 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

2009 eller tidigare 47,6 % 42,9 % 5,2 % 3,5 % 0,7 % 

2010 40,6 % 47,1 % 8,4 % 3,2 % 0,6 % 

2011 32,3 % 49,1 % 15,3 % 3,0 % 0,3 % 

2012 30,1 % 58,1 % 8,4 % 3,0 % 0,3 % 

 

Det finns en mindre tendens att ju längre studenterna läst, desto mindre andel tycker 

att lärarna är mycket kunniga. Kanske detta ändå är en naturlig utveckling. Högre 

studier handlar om att bygga upp studenternas kunskap och självförtroende.  
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Stödjande lärare 

 

”I stort sett alla lärare har varit duktiga och trevliga. Hjälpt till om man har haft problem 

med något.” 

(Kvinna, 28 år). 

 

”Att lärare oftast är engagerade och tillmötesgående om man har svårt för någonting.” 

(Man, 22 år). 

 

”The one on are positive relationships establishes between students and professors. I think I 

have built a great report with the professors.” 

(Man). 

 

”Jag saknar tid och hjälp från lärare. Även till viss del engagerad från en del lärare.” 

(Man, 21 år). 

 

”Ibland är det svårt att nå lärarna via mail eller dyl. för frågor.” 

(Kvinna, 22 år). 

 

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.  

Lärarna är stödjande? 

Programstudenter  

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 % 

 

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 % 
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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 % - - - 

Rättsvetenskapsprogrammet 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 stödsamordnarprogrammet 18,3 % 64,8 % 12,7 % 4,2 % - 

Fastighetsekonomi 15,3 % 60,4 % 16,2 % 7,2 % 0,9 % 

Ekonomi 14,9 % 48,8 % 19,8 % 14,0 % 2,5 % 

Samhällsplanerarprogrammet 13,6 % 70,5 % 15,9 % - - 

Information & PR 13,0 % 73,9 % 8,7 % 4,3 % - 

Civilekonomprogrammet 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.   
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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. 

 

 

Studenternas attityder till servicefaktor i utbildningen 

Från 2010 har några viktiga frågor om administrationen tillkommit i enkäterna. 

Frågorna är nu mer preciserade än i tidigare undersökningar.  

 

 

Administrativ personal är tillmötesgående 

 

”Bra att administrativ personal hjälper till så gott de kan och är alltid tillmötesgående.” 

(Kvinna, 21 år). 

 

”Kursansvariga och administratören är helt fantastiska.” 

(Kvinna, 22 år). 

 

”Är inte nöjd med det administrativa bemötandet.” 

(Man, 28 år). 

 

”Improve better and faster support/answers via email by administrator, staff and professors.” 

(Kvinna, 27 år). 
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Administrativ personal är tillmötesgående? 

Programstudenter  

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 % 

 

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 nöjd med administrationen på universitetet är mycket hög. 

Omkring fyra av fem studenter är nöjd med hur den fungerar. I 

Studentspegelundersökningarna som genomfördes av Högskoleverket 2002 och 2007 

var resultaten för Karlstads universitet utomordentligt goda. Vi hade i särklass mest 

nöjda studenter här. 

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 stödsamordnarprogrammet 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 % - 

Rättsvetenskapsprogrammet 46,7 % 37,2 % 10,2 % 3,6 % 2,2 % 

Webb och multimedia 46,2 % 38,5 % 12,8 % 2,6 % - 

MK visuell kommunikation 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 % 
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Programstudenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

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 % - 

Samhällsplanerarprogrammet 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 % - - 

 

Uppfattningarna om administrationen är tillmötesgående varierar mellan olika 

program.  

 

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. 
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Övriga servicefaktorer 

I undersökningarna 2011 och 2012 ingick ett antal frågor kring övriga 

servicefunktioner i utbildningen. Vi frågade här om hur studenterna upplever 

kvaliteten i: 

- Studievägledning 

- Kursvärderingar 

 

Väl fungerande studievägledning 

 

”Bra studievägledare och den administrativa personalen.” 

(Kvinna, 24 år). 

 

”Det är svårt att få information kring kurser osv av studievägledare.” 

(Kvinna, 22 år). 

 

Väl fungerande studievägledning? 

Programstudenter  

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

2006 25,0 % 30,0 % 39,0 % 4,0 % 2,0 % 

2007 20,0 % 31,0 % 39,0 % 7,0 % 4,0 % 

2010 22,0 % 35,1 % 35,6 % 4,4 % 2,9 % 

2011 27,5 % 35,4 % 30,6 % 3,9 % 2,8 % 

2012 24,4 % 34,0 % 32,7 % 5,2 % 3,8 % 

 

Internationella studenter 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

2010 20,5 % 40,4 % 28,7 % 6,4 % 4,1 % 

2011 25,3 % 43,7 % 23,0 % 5,7 % 2,3 % 

2012 25,5 % 56,9 % 9,8 % 2,0 % 5,9 % 

 

Graden av nöjdhet med studievägledningen ligger i stort sett på samma nivå i de 

senaste mätningarna som vid tidigare studier. 
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Väl fungerande studievägledning? 

Programstudenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

Ekonomi 39,7 % 33,1 % 24,8 % 0,8 % 1,7 % 

MK visuell kommunikation och medier 37,9 % 37,9 % 20,7 % - 3,4 % 

Samhällsanalytiker 34,8 % 21,7 % 39,1 % 4,3 % - 

Information & PR 30,4 % 13,0 % 47,8 % 8,7 % - 

Vård och stödsamordnarprogrammet 30,4 % 33,3 % 27,5 % 7,2 % 1,4 % 

Civilingenjör Industriell ekonomi 30,0 % 20,0 % 30,0 % 20,0 % - 

MK globala medier 29,6 % 33,3 % 25,9 % 11,1 % - 

Rättsvetenskapsprogrammet 28,7 % 42,6 % 20,6 % 5,1 % 2,9 % 

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

Socionomprogrammet 26,2 % 28,1 % 35,6 % 5,0 % 5,0 % 

Fastighetsekonomi 26,2 % 37,4 % 28,0 % 1,9 % 6,5 % 

Miljövetenskap 25,7 % 14,3 % 54,3 % 2,9 % 2,9 % 

Politices kandidat 25,0 % 28,1 % 37,5 % 9,4 % - 

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

Genomsnitt Program 24,4 % 34,0 % 32,7 % 5,2 % 3,8 % 

IT Design m.fl 23,9 % 41,3 % 17,4 % 15,2 % 2,2 % 

Civilingenjör 23,1 % 40,0 % 29,2 % 6,2 % 1,5 % 

Sjuksköterska 21,8 % 35,2 % 34,7 % 3,1 % 5,2 % 

Projektledning 20,0 % 35,0 % 45,0 % - - 

Master of Public Administration 20,0 % - 70,0 % - 10,0 % 

Civilekonomprogrammet 19,6 % 29,9 % 45,4 % 1,0 % 4,1 % 

Personal och arbetsliv 17,5 % 30,5 % 33,8 % 12,3 % 5,8 % 

Webb och multimedia 12,8 % 38,5 % 43,6 % 2,6 % 2,6 % 

Turismprogrammet 12,1 % 45,5 % 33,3 % 3,0 % 6,1 % 

Samhällsplanerarprogrammet 11,4 % 40,9 % 38,6 % - 9,1 % 

Hälsa och Wellness 6,8 % 40,9 % 36,4 % 11,4 % 4,5 % 

 

Inom alla program är en majoritet av studenterna helt eller delvis nöjda med 

studievägledningsfunktionen. De flesta utbildningar har en relativt liten andel som är 

missnöjda med studievägledningen. Många studenter har säkerligen inte kommit i 

kontakt med vägledningen. 

Väl fungerande studievägledning? 
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Internationella studenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

Marketing and Service management 58,3 % 25,0 % - - 16,7 % 

Genomsnitt Master 25,5 % 56,9 % 9,8 % 2,0 % 5,9 % 

Övriga Mastersprogram    20,0 % 68,0 % 12,0 % - - 

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

 

 

Graden av nöjdhet med studievägledningen ligger i genomsnitt något högre bland 

internationella studenter än bland svenska programstudenter. Skillnaderna mellan 

programmen är mycket stora. 

 

Välfungerande kursutvärderingar 

 

Väl fungerande kursutvärderingar 

Programstudenter  

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

2006 15,0 % 37,0 % 40,0 % 7,0 % 2,0 % 

2007 10,0 % 34,0 % 42,0 % 10,0 % 4,0 % 

2010 18,7 % 41,6 % 31,0 % 6,6 % 2,0 % 

2011 20,7 % 49,5 % 22,4 % 6,2 % 1,2 % 

2012 22,7 % 44,9 % 25,2 % 5,5 % 1,8 % 

 

Internationella studenter 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

2010 16,0 % 43,8 % 27,8 % 8,3 % 4,1 % 

2011 17,9 % 52,4 % 21,4 % 8,3 % - 

2012 30,0 % 52,0 % 14,0 % 4,0 % - 

 

Andelen studenter som är nöjda med kursvärderingarna har ökat markant under 

senaste året. Detta är en positiv utveckling som möjligen kan förklaras av att man från 

Fakulteter och Program gjort insatser för att utveckla värderingarna. 

 

  



 

41 

 

Väl fungerande kursutvärdering? 

Programstudenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

Rättsvetenskapsprogrammet 39,6 % 42,5 % 12,7 % 3,7 % 1,5 % 

Civilingenjör Datateknik 38,5 % 46,2 % 15,4 % - - 

Turismprogrammet 36,1 % 30,6 % 22,2 % 11,1 % - 

Information & PR 34,8 % 30,4 % 34,8 % - - 

Politices kandidat 33,3 % 36,4 % 15,2 % 15,2 % - 

Master of Public Administration 33,3 % 25,0 % 33,3 % - 8,3 % 

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

Vård och stödsamordnarprogrammet 27,5 % 50,7 % 18,8 % 2,9 % - 

MK globala medier 25,9 % 51,9 % 18,5 % 3,7 % - 

Sjuksköterska 25,1 % 48,2 % 20,5 % 5,1 % 1,0 % 

Projektledning 25,0 % 40,0 % 35,0 % - - 

Socionomprogrammet 24,2 % 43,6 % 21,8 % 9,1 % 1,2 % 

MK visuell kommunikation och medier 24,1 % 62,1 % 13,8 % - - 

Genomsnitt Program 22,7 % 44,9 % 25,2 % 5,5 % 1,8 % 

Hälsa och Wellness 21,7 % 50,0 % 23,9 % 4,3 % - 

Miljövetenskap 20,6 % 35,3 % 44,1 % - - 

Fastighetsekonomi 19,1 % 43,6 % 28,2 % 7,3 % 1,8 % 

Personal och arbetsliv 18,8 % 41,6 % 30,5 % 4,5 % 4,5 % 

Samhällsplanerarprogrammet 18,6 % 58,1 % 20,9 % 2,3 % - 

Civilingenjör 16,9 % 50,8 % 23,1 % 4,6 % 4,6 % 

Webb och multimedia 15,4 % 56,4 % 28,2 % - - 

Civilekonomprogrammet 13,5 % 26,0 % 49,0 % 8,3 % 3,1 % 

IT Design m.fl 12,8 % 61,7 % 19,1 % 6,4 % - 

Civilingenjör Industriell ekonomi 10,0 % 60,0 % 20,0 % - 10,0 % 

Ekonomi 9,9 % 50,4 % 28,1 % 7,4 % 4,1 % 

Övriga program    7,1 % 35,7 % 50,0 % 7,1 % - 

 

Hur nöjd man är med kursvärderingar skiftar mellan olika utbildningar. Inom 

Informationsprogrammet är var tredje student helt nöjd med hur värderingarna 

fungerar. Motsvarande andel bland de program där studenterna är minst nöjda ligger 

på att omkring var tionde studenter är helt nöjd.  
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Väl fungerande kursutvärdering 

Internationella studenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

Marketing and Service management 41,7 % 33,3 % 25,0 % - - 

Övriga Mastersprogram    32,0 % 48,0 % 16,0 % 4,0 % - 

Genomsnitt Master 30,0 % 52,0 % 14,0 % 4,0 % - 

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

 

Bland internationella Mastersstudenter är graden av nöjdhet med kursvärderingar 

något högre än bland svenska programstudenter. Mest nöjda studenter hittar vi här 

inom MBA kring Marketing och Service Management. 

 

 

Vad är viktigast för studenterna? 

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, prediktorerna 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. 

 

Kvalitetsfaktorer – Utbildningskvalitet  

Campusstudenter 2012 Beta 

Krävande Examinationer ,320 

Kunniga Lärare ,254 

Stödjande Lärare ,173 

Välfungerande Kursvärderingar ,104 

Välfungerande Studievägledning ,056 

Admin personal tillmötesgående ,028 

 

Totalt förklaras 38 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet 

(adj. R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 
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Kvalitetsfaktorer – Utbildningskvalitet  

Internationella studenter 2012 Beta 

Välfungerande Kursvärderingar ,443 

Krävande Examinationer ,424 

Admin personal tillmötesgående ,151 

Kunniga Lärare ,144 

Stödjande Lärare -,187 

Välfungerande Studievägledning -,283 

 

 

Totalt förklaras 32 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet 

(adj. R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 

 

Frågan om studenterna upplever att examinationerna inom programmet är krävande 

har inte varit med tidigare enkäter. Nu visar det sig att denna faktor tycks vara 

utomordentligt viktig för att studenten skall uppleva att utbildningen är bra. När 

examinationen anses som krävande så tycker också studenter att utbildningen håller 

hög kvalitet.  
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Vad studenterna anser att utbildningen ger 

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 

(Högskoleverket, 2002 och 2007).  Vi har gjort svarsskalan mer likartad med andra 

frågor i vår enkät i undersökningarna från 2010, se tabellerna på följande sidor.  

 

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 % 

 

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 % 

 

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.  



 

45 

 

Breddad allmänbildning 
 

”Det har breddat min allmänbildning och jag är intresserad av det jag läser och lär mig 

saker varje dag. Inspirerande lärare till viss del.” 

(Man, 20 år). 

 

”Har fått fördjupad kunskap om sådant som går att använda under hela livet.” 

(Kvinna, 21 år). 

 

”Fått breddad kunskap inom personal arbete och djupare förståelse för deras 

beståndsdelar.” 

(Man, 26 år). 

 

”Very satisfied, learning new things and putting things in practical assignments.” 

(Kvinna, 24 år). 

 

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 % 

 

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.  
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I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att du uppnått 

en breddad allmänbildning? 

Programstudenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Master of Public Administration 46,7 % 40,0 % 13,3 % - - 

Politices kandidat 38,7 % 51,6 % 6,5 % 3,2 % - 

Rättsvetenskapsprogrammet 34,1 % 43,7 % 20,0 % 2,2 % - 

Vård och stödsamordnarprogrammet 33,8 % 40,8 % 22,5 % 2,8 % - 

Socionomprogrammet 28,9 % 48,8 % 22,3 % - - 

Sjuksköterska 27,6 % 52,0 % 15,3 % 5,1 % - 

Samhällsanalytiker 26,1 % 52,2 % 17,4 % 4,3 % - 

Information & PR 26,1 % 26,1 % 43,5 % 4,3 % - 

Projektledning 25,0 % 50,0 % 25,0 % - - 

Hälsa och Wellness 23,9 % 52,2 % 21,7 % 2,2 % - 

Civilingenjör Datateknik 23,1 % 15,4 % 46,2 % 7,7 % 7,7 % 

Personal och arbetsliv 23,1 % 58,3 % 17,3 % 1,3 % - 

Turismprogrammet 22,2 % 44,4 % 25,0 % 8,3 % - 

MK globala medier 22,2 % 59,3 % 14,8 % 3,7 % - 

Genomsnitt Program 22,0 % 47,0 % 26,7 % 3,9 % 0,4 % 

Miljövetenskap 21,6 % 56,8 % 21,6 % - - 

Samhällsplanerarprogrammet 21,4 % 59,5 % 19,0 % - - 

MK visuell kommunikation och medier 20,7 % 48,3 % 31,0 % - - 

Fastighetsekonomi 14,8 % 43,5 % 38,0 % 3,7 % - 

Civilingenjör 10,8 % 38,5 % 40,0 % 10,8 % - 

Webb och multimedia 10,5 % 18,4 % 52,6 % 10,5 % 7,9 % 

Civilingenjör Industriell ekonomi 10,0 % 50,0 % 20,0 % 10,0 % 10,0 % 

Ekonomi 8,9 % 52,0 % 33,3 % 4,9 % 0,8 % 

IT Design m.fl 8,3 % 39,6 % 47,9 % 4,2 % - 

Civilekonomprogrammet 7,1 % 34,3 % 46,5 % 11,1 % 1,0 % 

Övriga program    7,1 % 50,0 % 42,9 % - - 

 

Olika program har i skiftande grad den allmänna bildningen som ett mål i 

programplaner och kurser. Detta återspeglas i svaren på frågan om man tycker man fått 

en bredare bildning genom sin utbildning. Längst upp på listan finner vi program som 

ges i regi av ämnet Statsvetenskap. Här är andelen som anser att utbildning ger 
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allmänbildning i hög eller mycket hög grad omkring 90 procent. Motsvarande andel är 

bland Ekonomstudenterna är lite drygt 40 procent. 

 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att du uppnått 

en breddad allmänbildning? 

Internationella studenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Marketing and Service management 16,7 % 58,3 % 8,3 % 16,7 % - 

Genomsnitt Master 15,7 % 56,9 % 21,6 % 5,9 % - 

Övriga Mastersprogram    15,4 % 50,0 % 30,8 % 3,8 % - 

Accounting 15,4 % 69,2 % 15,4 % - - 

 

Våra internationella Mastersstudenter har ungefär samma syn på om utbildningen ger 

breddad bildning som våra programstudenter. 

 

 

Samarbeta med andra 
 

”Att man lärt sig samarbeta med andra nya människor och fått mer egen kontroll.” 

(Kvinna, 20 år). 

 

”Lärdomen att arbeta i grupp och att träffa nya människor har utvecklat och inspirerat mig.” 

(Kvinna, 23 år). 

 

”Grupparbeten tar bara onödigt mycket tid och är inte särskilt givande.” 

(Kvinna, 20 år). 

 

”I like working with other students, it gives me good English learning.” 

(Kvinna, 21 år). 

 

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 % - 
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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 % 

 

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. 

 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du lärt dig samarbeta med andra? 

Programstudenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Civilingenjör Datateknik 53,8 % 30,8 % 7,7 % - 7,7 % 

Projektledning 45,0 % 40,0 % 15,0 % - - 

Sjuksköterska 34,7 % 43,9 % 14,8 % 4,6 % 2,0 % 

Socionomprogrammet 28,6 % 44,6 % 19,6 % 6,0 % 1,2 % 

Politices kandidat 28,1 % 40,6 % 18,8 % 12,5 % - 

MK visuell kommunikation och medier 27,6 % 48,3 % 24,1 % - - 

Rättsvetenskapsprogrammet 27,2 % 49,3 % 17,6 % 5,1 % 0,7 % 

IT Design m.fl 27,1 % 43,8 % 20,8 % 6,2 % 2,1 % 

Vård och stödsamordnarprogrammet 25,4 % 46,5 % 18,3 % 4,2 % 5,6 % 

Webb och multimedia 23,1 % 28,2 % 30,8 % 17,9 % - 

Turismprogrammet 22,2 % 52,8 % 19,4 % 5,6 % - 

Genomsnitt Program 21,4 % 45,2 % 25,4 % 6,2 % 1,7 % 

Civilingenjör Industriell ekonomi 20,0 % 70,0 % 10,0 % - - 

Personal och arbetsliv 18,8 % 48,1 % 24,0 % 6,5 % 2,6 % 
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Programstudenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Information & PR 17,4 % 34,8 % 26,1 % 21,7 % - 

Civilingenjör 16,9 % 40,0 % 35,4 % 4,6 % 3,1 % 

Samhällsplanerarprogrammet 14,3 % 64,3 % 21,4 % - - 

Miljövetenskap 13,5 % 40,5 % 40,5 % 5,4 % - 

Fastighetsekonomi 12,0 % 49,1 % 33,3 % 4,6 % 0,9 % 

MK globala medier 11,1 % 63,0 % 25,9 % - - 

Hälsa och Wellness 10,9 % 41,3 % 43,5 % 2,2 % 2,2 % 

Ekonomi 10,6 % 44,7 % 34,1 % 8,9 % 1,6 % 

Civilekonomprogrammet 9,3 % 38,1 % 41,2 % 10,3 % 1,0 % 

Master of Public Administration 6,7 % 33,3 % 20,0 % 33, 3 % 6,7 % 

Samhällsanalytiker 4,3 % 39,1 % 52,2 % - 4,3 % 

Övriga program    - 57,1 % 28,6 % 7,1 % 7,1 % 

 

Andelen av våra programstudenter som anger att de hög eller mycket hög utsträckning 

lärt sig samarbete genom sina studier varierar från omkring 40 till 85 procent. 

Civilingenjörer som läser datateknik ligger i topp och Samhällsanalytiker ligger i 

botten. 

 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du lärt dig samarbeta med andra? 

Internationella studenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Accounting 35,7 % 42,9 % 21,4 % - - 

Marketing and Service management 33,3 % 50,0 % 16,7 % - - 

Genomsnitt Master 21,2 % 50,0 % 23,1 % 5,8 % - 

Övriga Mastersprogram    7,7 % 53,8 % 26,9 % 11,5 % - 

 

Variationerna mellan olika program när det gäller träning att samarbeta är inte riktigt 

lika stora bland våra internationella Mastersprogram som bland övriga program. Som 

helhet anger internationella studenter att träning i samarbete är i stort sett lika 

omfattande som bland svenska programstudenter.  
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Tänka kritiskt och analytiskt 
 

”Bra med projektledningens kritiskt tänkande reflektion över människor.” 

(Kvinna, 22 år). 

 

”Det kritiska tänkande har utvecklats.” 

(Kvinna, 22 år). 

 

”Lärt mig tänka kritiskt och ha stöd för mina åsikter i arbetet.” 

(Kvinna, 20 år). 

 

”Broad knowledge and critical way of thinking.” 

(Kvinna, 23 år). 

 

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 % 

 

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 % 
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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.  

 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du lärt dig tänka kritiskt och analytiskt? 

Programstudenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

MK globala medier 48,1 % 48,1 % 3,7 % - - 

Projektledning 40,0 % 60,0 % - - - 

Politices kandidat 37,5 % 40,6 % 15,6 % 6,2 % - 

Sjuksköterska 35,8 % 48,7 % 14,0 % 0,5 % 1,0 % 

Turismprogrammet 32,4 % 38,2 % 26,5 % 2,9 %  - 

Civilingenjör Industriell ekonomi 30,0 % 20,0 % 20,0 % 10,0 % 20,0 % 

Rättsvetenskapsprogrammet 29,9 % 48,5 % 16,4 % 4,5 % 0,7 % 

Socionomprogrammet 29,8 % 50,0 % 18,5 % 1,8 % - 

Samhällsanalytiker 28,6 % 42,9 % 23,8 % 4,8 % - 

MK visuell kommunikation och medier 28,6 % 39,3 % 28,6 % 3,6 %  - 

Hälsa och Wellness 26,1 % 43,5 % 26,1 % 2,2 % 2,2 % 

Information & PR 26,1 % 30,4 % 39,1 % 4,3 % - 

Vård och stödsamordnarprogrammet 24,6 % 49,3 % 23,2 % 2,9 % - 

Civilingenjör Datateknik 23,1 % 30,8 % 38,5 % 7,7 % - 

Genomsnitt Program 22,0 % 42,5 % 27,9 % 6,2 % 1,3 % 

Personal och arbetsliv 20,0 % 47,1 % 25,8 % 6,5 % 0,6 % 

Master of Public Administration 20,0 % 33,3 % 33,3 % 13,3 % - 

Miljövetenskap 13,5 % 35,1 % 48,6 % 2,7 % - 

Samhällsplanerarprogrammet 12,2 % 68,3 % 19,5 % - - 

Ekonomi 10,8 % 33,3 % 41,7 % 12,5 % 1,7 % 

IT Design m.fl 10,4 % 47,9 % 27,1 % 10,4 % 4,2 % 

Fastighetsekonomi 10,1 % 36,7 % 39,4 % 11,9 % 1,8 % 

Civilingenjör 9,4 % 29,7 % 54,7 % 6,2 % - 

Övriga program    7,1 % 42,9 % 42,9 % 7,1 % - 

Webb och multimedia 5,3 % 26,3 % 44,7 % 13,2 % 10,5 % 

Civilekonomprogrammet 3,1 % 24,5 % 49,0 % 19,4 % 4,1 % 
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Olika utbildningsprogram lyfter i olika utsträcknings fram det kritiska tänkandet. De 

program som ligger högst har en andel av studenterna om uppåt 100 procent som anger 

att de i hög eller mycket hög grad får en träning i att tänka kritiskt och analytiskt. De 

program som ligger lägst här har andelar omkring 40 procent. 

 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du lärt dig tänka kritiskt och analytiskt?  

Internationella studenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Marketing and Service management 33,3 % 50,0 % 16,7 % - - 

Genomsnitt Master 17,6 % 33,3 % 39,2 % 7,8 % 2,0 % 

Accounting 15,4 % 30,8 % 38,5 % 15,4 % - 

Övriga Mastersprogram    11,5 % 26,9 % 50,0 % 7,7 % 3,8 % 

 

De internationella Mastersutbildningarna ligger något lägre när det gäller studenternas 

inställning till det kritiska och analytiska tänkandet som övriga programutbildningar. 

 

 

Yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter 
 

”Känns uppdaterat och modernt. Bra att man relaterar mycket av studierna till det verkliga 

arbetslivet.” 

(Kvinna, 20 år). 

 

”En bra blandning av teoretisk kunskap och praktik att koppla teorin till.” 

(Man, 27 år). 

 

”Too much focus on theory. I want more practical training.” 

(Man, 28 år). 

 

 

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 % - 
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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 % 

 

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.  

 

I vilken utsträckning har du i din utbildning vid Karlstads Universitet uppnått 

yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter?  

Programstudenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Sjuksköterska 41,3 % 49,7 % 8,5 % - 0,5 % 

Civilingenjör Datateknik 38,5 % 30,8 % 23,1 % - 7,7 % 

Projektledning 35,0 % 40,0 % 20,0 % 5,0 % - 

Socionomprogrammet 34,0 % 40,7 % 22,8 % 1,9 % 0,6 % 

Vård och stödsamordnarprogrammet 30,0 % 37,1 % 27,1 % 5,7 % - 

Rättsvetenskapsprogrammet 23,1 % 41,8 % 27,6 % 6,0 % 1,5 % 

Genomsnitt Program 20,0 % 40,8 % 30,1 % 7,9 % 1,2 % 

MK visuell kommunikation och medier 17,9 % 39,3 % 35,7 % 7,1 % - 

MK globala medier 16,7 % 37,5 % 37,5 % 8,3 % - 

Personal och arbetsliv 16,7 % 48,7 % 27,3 % 6,7 % 0,7 % 

Hälsa och Wellness 15,6 % 37,8 % 37,8 % 8,9 % - 

Information & PR 13,6 % 27,3 % 45,5 % 13,6 % - 

Master of Public Administration 13,3 % 66,7 % 20,0 % - - 

Fastighetsekonomi 13,2 % 49,1 % 29,2 % 7,5 % 0,9 % 

IT Design m.fl 12,8 % 51,1 % 27,7 % 8,5 % - 
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Programstudenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Turismprogrammet 11,8 % 26,5 % 50,0 % 8,8 % 2,9 % 

Civilingenjör 11,1 % 30,2 % 38,1 % 15,9 % 4,8 % 

Miljövetenskap 10,8 % 18,9 % 45,9 % 24,3 % - 

Politices kandidat 10,0 % 23,3 % 46,7 % 20,0 % - 

Civilingenjör Industriell ekonomi 10,0 % 10,0 % 60,0 % 10,0 % 10,0 % 

Ekonomi 9,8 % 42,3 % 35,0 % 9,8 % 3,3 % 

Samhällsanalytiker 9,1 % 31,8 % 40,9 % 18,2 % - 

Webb och multimedia 7,9 % 26,3 % 42,1 % 18,4 % 5,3 % 

Övriga program    7,1 % 42,9 % 28,6 % 14,3 % 7,1 % 

Civilekonomprogrammet 5,1 % 30,3 % 48,5 % 16,2 % - 

Samhällsplanerarprogrammet 4,9 % 53,7 % 34,1 % 7,3 % - 

 

En del av våra utbildningsprogram har en mycket tydlig yrkesutbildningsprofil medan 

andra är mer allmänna till sin natur. Bland studenter som läser till Sjuksköterska anger 

över 90 procent att de fått yrkeskunskaper, medan motsvarande andel bland de som 

läser Civilekonomprogrammet är omkring 30 procent. Delvis kan detta säkerligen 

förklaras av detta är en nystartad utbildning där man ännu håller sig på kurser på 

grundläggande nivå. 

 

I vilken utsträckning har du i din utbildning vid Karlstads Universitet uppnått 

yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter?  

Internationella studenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Övriga Mastersprogram    11,5 % 26,9 % 30,8 % 23,1 % 7,7 % 

Marketing and Service management 8,3 % 41,7 % 41,7 % 8,3 % -  

Genomsnitt Master 7,8 % 33,3 % 29,4 % 19,6 % 9,8 %  

Accounting - 38,5 % 15,4 % 23,1 % 23,1 % 

 

Profilen för våra internationella Mastersutbildningar är att man i mindre omfattning 

anger att man fått yrkeskunskaper. Möjligen är det så att Mastersutbildningar ligger på 

en mer teoretisk nivå. Yrkeskunskaperna har man då förhoppningsvis fått på sin 

kandidatnivå. 
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Skriva klart och begripligt 
 

”Skriftspråket har utvecklats enormt och det är bra föreläsare i allmänhet.” 

(Man, 22 år). 

 

”Lärt mig skriva bra rapporter.” 

(Kvinna, 21 år). 

 

”Jag saknar lektioner där man får lära sig hur man skriver PM, rapporter etc.” 

(Kvinna, 25 år). 

 

”Better preparation for group work improving in writing skills, because assignments are not 

that common in other countries.” 

(Kvinna, 27 år) 

 

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 % 

 

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 % 
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På samma sätt som för övriga kompetenser man fått genom utbildningen är det svårt 

att hitta helt tydliga förändringar mellan mätningarna de olika åren. 

 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du lärt dig skriva klart och begripligt?  

Programstudenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Rättsvetenskapsprogrammet 33,1 % 47,1 % 14,7 % 4,4 % 0,7 % 

Sjuksköterska 28,2 % 39,0 % 21,5 % 7,2 % 4,1 % 

Politices kandidat 25,0 % 28,1 % 28,1 % 15,6 % 3,1 % 

Civilingenjör Datateknik 23,1 % 23,1 % 30,8 % 15,4 % 7,7 % 

Socionomprogrammet 21,4 % 33,9 % 33,3 % 10,1 % 1,2 % 

Vård och stödsamordnarprogrammet 18,6 % 47,1 % 24,3 % 5,7 % 4,3 % 

MK globala medier 18,5 % 44,4 % 18,5 % 14,8 % 3,7 % 

Turismprogrammet 16,7 % 47,2 % 25,0 % 8,3 % 2,8 % 

Genomsnitt Program 16,1 % 37,3 % 30,8 % 11,6 % 4,3 % 

Projektledning 15,0 % 60,0 % 25,0 % - - 

Samhällsanalytiker 13,0 % 30,4 % 43,5 % 13,0 % - 

IT Design m.fl 12,5 % 35,4 % 31,2 % 12,5 % 8,3 % 

Personal och arbetsliv 12,3 % 39,4 % 34,2 % 9,7 % 4,5 % 

Hälsa och Wellness 10,9 % 45,7 % 32,6 % 10,9 % - 

Miljövetenskap 10,8 % 32,4 % 43,2 % 10,8 % 2,7 % 

MK visuell kommunikation och medier 10,3 % 48,3 % 24,1 % 10,3 % 6,9 % 

Civilingenjör Industriell ekonomi 10,0 % 40,0 % 30,0 % 10,0 % 10,0 % 

Samhällsplanerarprogrammet 9,5 % 52,4 % 26,2 % 11,9 % - 

Fastighetsekonomi 9,3 % 32,4 % 40,7 % 13,0 % 4,6 % 

Information & PR 8,7 % 30,4 % 21,7 % 21,7 % 17,4 % 

Civilingenjör 7,7 % 32,3 % 36,9 % 16,9 % 6,2 % 

Ekonomi 7,3 % 33,3 % 35,0 % 15,4 % 8,9 % 

Övriga program    7,1 % 35,7 % 35,7 % 21,4 % - 

Civilekonomprogrammet 5,1 % 25,3 % 48,5 % 18,2 % 3,0 % 

Webb och multimedia 5,1 % 17,9 % 30,8 % 28,2 % 17,9 % 

Master of Public Administration - 26,7 % 40,0 % 26,7 % 6,7 % 
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Skillnaderna när det gäller träning av skrivförmågan är stora. Drygt 80 procent av 

studenterna som läser rättsvetenskap anger att de lärt sig att skriva klart i hög eller 

mycket hög grad i sin utbildning. En del utbildningar ligger på omkring en tredjedel av 

denna nivå. 

 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du lärt dig skriva klart och begripligt? 

Internationella studenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Övriga Mastersprogram    38,5 % 38,5 % 11,5 % 11,5 % - 

Genomsnitt Master 30,8 % 50,0 % 7,7 % 9,6 % 1,9 % 

Marketing and Service management 25,0 % 66,7 % - 8,3 % - 

Accounting 21,4 % 57,1 % 7,1 % 7,1 % 7,1 % 

 

Även bland våra internationella Mastersutbildningar är skillnaderna inte lika stora när 

det gäller skrivträning. Totalt sett är det dock en stor majoritet som anger att de i hög 

grad får träna sin skrivförmåga under studierna bland våra internationella 

Mastersstudenter.  

 

 

Ta del av aktuell forskning 
 

”Det finns många intressanta kurser med intressant forskning.” 

(Kvinna, 26 år). 

 

”Saknar aktuell forskning i utbildningen.” 

(Man, 19 år). 

 

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 % 
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2011 5,7 % 23,2 % 37,8 % 23,6 % 9,7 % 

2012 10,9 % 28,9 % 36,7 % 16,9 % 6,6 % 

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.  

 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du stimulerats att ta del av aktuell forskning?  

Programstudenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Civilingenjör Industriell ekonomi 25,0 % 25,0 % 25,0 % - 25,0 % 

Politices kandidat 23,8 % 38,1 % 19,0 % 14,3 % 4,8 % 

Sjuksköterska 23,7 % 41,5 % 24,4 % 8,9 % 1,5 % 

Övriga program    23,1 % 23,1 % 23,1 % 15,4 % 15,4 % 

Master of Public Administration 22,2 % 22,2 % 44,4 % 11,1 % - 

Civilingenjör Datateknik 20,0 % 20,0 % 50,0 % 10,0 % - 

Socionomprogrammet 18,8 % 33,3 % 33,3 % 12,8 % 1,7 % 

MK globala medier 17,6 % 41,2 % 35,3 % 5,9 % - 

Projektledning 14,3 % 28,6 % 50,0 % 7,1 % - 

Rättsvetenskapsprogrammet 14,0 % 26,9 % 33,3 % 19,4 % 6,5 % 

Vård och stödsamordnarprogrammet 13,0 % 32,6 % 43,5 % 8,7 % 2,2 % 

Information & PR 12,5 % 31,2 % 43,8 % 12,5 % - 

MK visuell kommunikation och medier 12,0 % 24,0 % 36,0 % 28,0 % - 

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

Turismprogrammet 11,1 % 51,9 % 29,6 % 7,4 % - 

Genomsnitt Program 10,9 % 28,9 % 36,7 % 16,9 % 6,6 % 

Hälsa och Wellness 9,1 % 48,5 % 36,4 % 6,1 % - 
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Programstudenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Civilingenjör 8,3 % 18,8 % 50,0 % 18,8 % 4,2 % 

Personal och arbetsliv 6,1 % 30,7 % 47,4 % 13,2 % 2,6 % 

Fastighetsekonomi 5,7 % 16,1 % 35,6 % 33,3 % 9,2 % 

Ekonomi 3,8 % 18,3 % 40,4 % 24,0 % 13,5 % 

Miljövetenskap 3,7 % 29,6 % 48,1 % 14,8 % 3,7 % 

Samhällsplanerarprogrammet 3,1 % 43,8 % 31,2 % 21,9 % - 

Civilekonomprogrammet 1,2 % 16,7 % 35,7 % 25,0 % 21,4 % 

Webb och multimedia - 8,6 % 28,6 % 31,4 % 31,4 % 

IT Design m.fl - 27,5 % 47,5 % 15,0 % 10,0 % 

 

Program som Sjuksköterskeutbildningen får höga resultat när det gäller studiernas 

forskningsanknytning. Andra program ligger på en betydligt lägre nivå. Studenter som 

studerar Webb också multimedia verkar i mycket lite utsträckning inspireras att ta del 

av aktuell forskning. 

 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du stimulerats att ta del av aktuell forskning?  

Internationella studenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Marketing and Service management 41,7 % 33,3 % 16,7 % 8,3 % - 

Genomsnitt Master 23,1 % 46,2 % 21,2 % 5,8 % 3,8 % 

Accounting 21,4 % 42,9 % 28,6 % - 7,1 % 

Övriga Mastersprogram    15,4 % 53,8 % 19,2 % 7,7 % 3,8 % 

 

 

Mastersprogrammen ligger på avancerad nivå och som sig bör är 

forskningsanknytning stark här. MBA-programmen i Service Management och 

Marketing ligger här mycket högt. 

 

 

Tala klart och begripligt 
 

”Har lärt mig engelska kunskaper i skriftligt och muntligt.” 

(Man, 25 år). 
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”Lärt mig tala inför andra, grupparbeten och att ta eget ansvar.” 

(Kvinna, 27 år). 

 

”It is good that we need to present orally in English.” 

(Kvinna, 24 år). 

 

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 % 

 

 

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.  

 

I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du lärt dig tala klart och begripligt?  

Programstudenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Sjuksköterska 24,1 % 37,4 % 22,6 % 12,3 % 3,6 % 

Politices kandidat 18,8 % 21,9 % 37,5 % 15,6 % 6,2 % 



 

61 

 

Programstudenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

MK globala medier 18,5 % 40,7 % 22,2 % 14,8 % 3,7 % 

Rättsvetenskapsprogrammet 17,6 % 42,6 % 26,5 % 10,3 % 2,9 % 

Civilingenjör Datateknik 15,4 % 30,8 % 46,2 % 7,7 % - 

Vård och stödsamordnarprogrammet 12,7 % 36,6 % 35,2 % 8,5 % 7,0 % 

Socionomprogrammet 12,5 % 37,5 % 35,7 % 11,3 % 3,0 % 

Turismprogrammet 11,1 % 25,0 % 41,7 % 19,4 % 2,8 % 

Genomsnitt Program 10,7 % 31,2 % 35,8 % 15,9 % 6,4 % 

MK visuell kommunikation och medier 10,3 % 41,4 % 37,9 % 3,4 % 6,9 % 

Projektledning 10,0 % 45,0 % 35,0 % 5,0 % 5,0 % 

Civilingenjör Industriell ekonomi 10,0 % 20,0 % 60,0 % - 10,0 % 

Personal och arbetsliv 9,0 % 27,1 % 41,3 % 16,8 % 5,8 % 

Samhällsanalytiker 8,7 % 21,7 % 43,5 % 21,7 % 4,3 % 

Fastighetsekonomi 8,3 % 22,9 % 38,5 % 19,3 % 11,0 % 

Miljövetenskap 8,1 % 16,2 % 56,8 % 16,2 % 2,7 % 

Övriga program    7,1 % 21,4 % 42,9 % 14,3 % 14,3 % 

Civilingenjör 6,2 % 16,9 % 49,2 % 16,9 % 10,8 % 

Samhällsplanerarprogrammet 4,8 % 40,5 % 47,6 % 7,1 % - 

Hälsa och Wellness 4,3 % 37,0 % 37,0 % 17,4 % 4,3 % 

IT Design m.fl 4,2 % 20,8 % 45,8 % 18,8 % 10,4 % 

Civilekonomprogrammet 3,0 % 27,3 % 33,3 % 29,3 % 7,1 % 

Ekonomi 2,4 % 30,1 % 37,4 % 19,5 % 10,6 % 

Information & PR - 34,8 % 34,8 % 21,7 % 8,7 % 

Webb och multimedia - 15,4 % 28,2 % 30,8 % 25,6 % 

Master of Public Administration - 20,0 % 26,7 % 46,7 % 6,7 % 

 

 

Några få program har en majoritet av studenterna som anger att de i hög eller mycket 

hög grad fått träning i att tala genom sin utbildning. Bland dessa finner vi de som 

studerar till Sjuksköterska och de som läser om Globala Media liksom de som studerar 

Rättsvetenskap. I de utbildningar som ligger lägst anger omkring var femte student att 

fått träning i att tala väl. 
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I vilken utsträckning har din utbildning vid Karlstads Universitet bidragit till att 

du lärt dig tala klart och begripligt?  

Internationella studenter 2012 

I mycket 

hög grad 

I hög 

grad Delvis 

I liten 

grad Inte alls 

Marketing and Service management 16,7 % 41,7 % 33,3 % 8,3 % - 

Genomsnitt Master 11,8 % 37,3 % 31,4 % 15,7 % 3,9 % 

Övriga Mastersprogram    11,5 % 38,5 % 26,9 % 15,4 % 7,7 % 

Accounting 7,7 % 30,8 % 38,5 % 23,1 % - 

 

Inom Mastersprogrammen är det inte några större skillnader i om man anser man 

tränat sig att tala.  

 

 

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: 

 

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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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. 

 

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 
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som visar vad studenter i realiteten värderar högst i sin utbildning. Vi använder en 

enkel multipel regressionsanalys för att hitta samband mellan kompentens och 

totalupplevelse av utbildning och har gjort analyserna de senaste två 

undersökningarna. 

 

Vad man lärt sig? –Utbildningskvalitet (2011) 

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 

(adj. R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 

 

Vad man lärt sig? –Utbildningskvalitet (2012) 

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 

(adj. R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 

 

Vad man lärt sig? –Utbildningskvalitet (2012) 

Internationella studenter 2012 Beta 

Uppnått yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter ,598 

Lärt sig tänka kritiskt och analytiskt ,248 

Uppnått breddad allmänbildning -,013 
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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 

(adj. 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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Vad tycker ölika studenter? 

Studenternas ålder 

Det verkar inte vara alltför stora skillnader i attityder till utbildningen mellan olika 

åldergrupper som studerar. Den enda mer markerade skillnaden är att de som tycker att 

studentlivet är återfinns bland de yngsta studenterna.  

 

Manliga och kvinnliga studenter 

Vi kan 2011 visa samma tendenser som i våra studier tidigare. Kvinnor är mer 

stressade och tycker att tempot är högt. De är dessutom något mer nöjda med 

utbildningen. De rekommenderar också studier i Karlstad mer övertygande. 

 

Jag rekommenderar andra att söka till Karlstads Universitet - Män och Kvinnor 

Program 2011 

Instäm

-mer 

helt 

Instäm

-mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar 

helt 

avstån

d från 

Man 53,4 % 31,5 % 9,8 % 4,8 % 0,5 % 

Kvinna 62,8 % 28,3 % 11,4 % 6,5 % - 

Genomsnitt 59,0 % 27,3 % 9,2 % 3,5 % 1,0 % 

 

Jag rekommenderar andra att söka till Karlstads Universitet - Män och Kvinnor 

Program 2012 

Instäm

-mer 

helt 

Instäm

-mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar 

helt 

avstån

d från  

Man 52,0% 28,4% 14,9% 3,1% 1,6% 

Kvinna 64,6% 23,9% 8,1% 2,2% 1,2% 

Genomsnitt 60,3% 25,4% 10,4% 2,5% 1,3% 
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Allma nna attityder gentemöt Karlstads Universitet öch 
studiemiljö n i Karlstad. 

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. Frågornas utformning framgår av 

tabellen nedan och formuläret från 2011 finns i en bilaga. När man ändrar 

frågeformulering påverkar man svaren. I det här fallet tror vi att svarsskalans 

yttervärden är praktiskt taget identiska mellan de olika mätningarna. Mittenalternativet 

är helt identiskt. Sedan är det nog så att mellanalternativet i den tidigare mätmetoden 

ligger något längre från mitten än i mätningen de senaste åren. Att vara nöjd med 

utbildningskvaliteten är säkerligen något mer än att delvis instämma i att kvaliteten är 

hög! Omvänt gäller för missnöje.  

 

Utbildningskvaliteten 

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, 2003 och 2005).  

 

”Projektledningsutbildningen har en mycket högre standard än min tidigare ekonomi 

utbildning.” 

(Kvinna, 23 år). 

 

”Upplägget på kurser i programmet är bra, dem byggs ihop på ett bra sätt.” 

(Kvinna, 24 år). 

 

”En del kurser har inte hållit särskilt hög kvalitet.” 

(Kvinna, 28 år). 

 

”Too much theoretical education, it is more suited for careers in research.” 

(Man, 32 år). 

 



 

68 

 

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 % 

 

Internationella studenter 

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 studenter 

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 % 

 

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. Bland våra internationella gäststudenter har vi något av en negativ trend de 

senaste åren. Det är i under en period där vi infört studieavgifter för utomeuropeiska 

studenter och dessutom minskat tillströmningen av studenter utifrån. 

 

 

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 % - 
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Programstudenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

Rättsvetenskapsprogrammet 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 stödsamordnarprogrammet 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 % 

Samhällsplanerarprogrammet 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 % - 

 

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. 
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Kvaliteten på utbildningen är hög 

Internationella studenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

Marketing and Service management 33,3 % 58,3 % - 8,3 % - 

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

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

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

 

Den genomsnittliga tillfredställelsen med utbildningarna är något lägre bland 

internationella studenter än bland svenska programstudenter. Bland studenter på 

MBA-programmen i Service management och marketing är mer än 90 procent helt 

eller delvis nöjda med sin utbildning. 

 

 

Studentlivet 

 

”Man känner sig väldigt omhändertagen och det händer mycket skoj. Skolan satsar verkligen 

på studenterna.” 

(Kvinna, 29 år). 

 

”Nollningen är bra eftersom man lär känna många nya personer.” 

(Man, 23 år). 

 

”Det är lätt att engagera sig i föreningar m.m.” 

(Kvinna, 21 år). 

 

”Studentlivet suger i jämförelse med många andra större studentstäder.” 

(Man, 22 år). 

 

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).  
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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 % 

 

Internationella studenter 

Mycket 

nöjd Nöjd 

Varken 

eller Missnöjd 

Mycket 

missnöjd 

Våren 2007 13,0 % 49,0 % 33,0 % 4,0 % 1,0 % 

Hösten 2007 29,0 % 50,0 % 13,0 % 5,0 % 3,0 % 

Internationella studenter 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

2010 29,1 % 39,0 % 20,3 % 9,3 % 2,3 % 

2011 26,4 % 44,8 % 21,8 % 5,7 % 1,1 % 

2012 23,5 % 49,0 % 19,6 % 7,8 % - 

 

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 positivt och stor förändring. 

 

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 % - 
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Programstudenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

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 % 

Rättsvetenskapsprogrammet 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 stödsamordnarprogrammet 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 % - - 

Samhällsplanerarprogrammet 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 % - - 

 

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.  

 

Jag är nöjd med studentlivet  

Internationella studenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

Marketing and Service management 33,3 % 58,3 % 8,3 % - - 

Genomsnitt 23,5 % 49,0 % 19,6 % 7,8 % - 

Accounting 21,4 % 50,0 % 21,4 % 7,1 % - 

Övriga Mastersprogram    20,0 % 44,0 % 24,0 % 12,0 % - 
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Internationella studenter är i genomsnitt något mindre positiva till studentlivet än 

övriga programstudenter.  

 

 

Studiestaden Karlstad 

 

”Bra med bostadsgarantin så man har chans att flytta hit utan bostads problem.” 

(Kvinna, 22 år). 

 

”Härlig stad med många nya vänner.” 

(Kvinna, 22 år). 

 

”Priser skulle behöva anpassas efter studenters plånböcker överlag.” 

(Man, 21 år). 

 

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).  

 

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 

Instäm-

mer 

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 % 
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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 

Instäm-

mer 

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 

andelen som anger att det är mycket nöjda med Karlstad ökat från ett par procent till 

ungefär en av tre studenter. 

 

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 stödsamordnarprogrammet 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 % 
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Programstudenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

Civilingenjör 59,7 % 25,4 % 7,5 % 3,0 % 4,5 % 

MK visuell kommunikation och medier 59,3 % 25,9 % 11,1 % 3,7 % - 

Rättsvetenskapsprogrammet 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 % 

Samhällsplanerarprogrammet 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 % - - 

 

Många program har en andel studenter som är helt eller delvis nöjda med Karlstad som 

studiestad på omkring 90 procent.  

 

Karlstad är en bra stad att bo och studera i.  

Internationella studenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

Marketing and Service management 41,7 % 41,7 % 16,7 % - - 

Accounting 35,7 % 35,7 % 14,3 % 7,1 % 7,1 % 

Genomsnitt Master 34,6 % 38,5 % 17,3 % 7,7 % 1,9 % 

Övriga Mastersprogram    30,8 % 38,5 % 19,2 % 11,5 % - 

 

Som nämnts ovan är internationella studenter något mindre nöjda med Karlstad som 

studiestad. Vi har under åren haft en del problem med att hitta bra bostäder för våra 

gäststudenter. Kanske är detta något som påverkat en del. Ändå ligger andelen som 

trivs i Karlstad högt också bland internationella studenter. 

 

Om vi jämför andelen studenter som är mycket nöjda måste vi konstatera att 

studenternas rangordning av de tre centrala kvalitetsfaktorerna blir samma i gruppen 

svenska Campusstudenter jämfört med våra internationella gäststudenter. 

Rangordningen följande: 
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1. Staden Karlstad 

2. Studentlivet 

3. Utbildningskvaliteten  

 

Rekommendera andra att studera vid Karlstads Universitet 
 

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 % 

 

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 

tidigare är studenter på internationella Mastersprogram mer tveksamma än svenska 

studenter. 

 

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 stödsamordnarprogrammet 72,9 % 22,9 % 4,3 % - - 
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Programstudenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

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 % - 

Rättsvetenskapsprogrammet 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 % - 

Samhällsplanerarprogrammet 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 % 

 

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. 
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Jag rekommenderar andra att söka till Karlstads Universitet  

Internationella studenter 2012 

Instäm-

mer 

helt 

Instäm-

mer 

delvis 

Varken 

eller 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Tar helt 

avstånd 

från 

Marketing and Service management 50,0 % 41,7 % - 8,3 % - 

Genomsnitt Master 32,7 % 42,3 % 13,5 % 7,7 % 3,8 % 

Accounting 28,6 % 42,9 % 14,3 % - 14,3 % 

Övriga Mastersprogram    26,9 % 42,3 % 19,2 % 11,5 % - 

 

Som ovan nämnts rekommenderar studenter på de internationella programmen i något 

mindre omfattning Karlstads universitet. Det är ändå i genomsnitt mer än två av tre 

studenter som anser att de helt eller delvis kan rekommendera studier i Karlstad. 

 

Vad är viktigast för att välja Karlstads Universitet – utbildningen, 

studentlivet eller staden? 

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? 

 

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 (adj. R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 

 

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 

(adj. R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 
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Utbildning, studentliv och staden Karlstad – Rekommendera andra att söka 

Internationella studenter 2012 Beta 

Karlstad bra studentstad 0,607 

Hög kvalitet på utbildningen 0,368 

Nöjd med studentlivet 0,174 

 

Totalt förklaras 84 procent av variationen i beroende variabeln Utbildningskvalitet 

(adj. R2). Signifikanta betakoefficienter i fetstil. 

 

Återigen får staden en tydlig värdering av studenterna. Minst viktigt för att 

rekommendera studier i Karlstad verkar studentlivet vara. 
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Ö versikt ö ver studenternas va rdering av sina studier  

Slutligen har vi sammanställt alla kvalitetsfaktorer i studentenkäten. Den standard som 

vi mäter mot är genomsnittet för hela gruppen studenter. 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 ordinalskalor där vi inte kan vara 

helt säker på att avstånden mellan skalstegen är 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 

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.  

 

 

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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När vi sammanfattar resultaten ovan 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. 

 

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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Programstudenter 2012 
Sammanfattning av studenternas attityder till kvalitetsfaktorer 

Programstudenter 2012 

Välfung-

erande 

studieväg-

ledning 

Välfung-

erande 

kursutvärd-

eringar 

Admin. 

Personal 

tillmötes-

gående 

Stödjande 

lärare 

Kunniga 

lärare 

Hälsa och Wellness 3- 0 0 2+ 1+ 

Miljövetenskap 1- 0 0 0 0 

Politices kandidat 0 0 1- 1+ 2+ 

Samhällsanalytiker 1+ 1+ 0 4+ 2+ 

Samhällsplanerarprogrammet 2- 1+ 0 0 1- 

Socionomprogrammet 0 0 3+ 1+ 0 

Sjuksköterska 0 1+ 0 2+ 1+ 

Turismprogrammet 1- 1+ 6- 0 0 

Civilingenjör Datateknik 3+ 3+ 2- 1- 0 

Civilekonomiprogrammet 0 4- 0 4- 3- 

Fastighetsekonomi 0 1- 1- 2- 1- 

Information & PR 0 1+ 1- 1- 2+ 

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 

Rättsvetenskapsprogrammet 1+ 3+ 0 2+ 3+ 

Vård och stödsamordnar 1+ 2+ 2+ 0 1+ 

Webb och multimedia 1- 0 0 1+ 1- 

Projektledning 0 0 1- 4+ 4+ 

Civilingenjör Industr ekonomi 0 2- 1- 1- 1- 

Ekonomi 3+ 2- 0 4- 4- 

Civilingenjör 0 1- 0 1- 0 

Master of Public Admin 4- 0 1+ 6+ 5+ 

Övriga program 1+ 3- 2+ 6- 1- 

IT Design m.fl 0 0 0 0 2- 
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Sammanfattning av studenternas attityder till utbildningens utformning 

Programstudenter 2012 

Krävande 

examinationer 
Studietempo Studiestress 

Hälsa och Wellness 0 1- 0 

Miljövetenskap 4- 4- 1- 

Politices kandidat 3- 1- 0 

Samhällsanalytiker 0 1- 2- 

Samhällsplanerarprogrammet 2- 2- 0 

Socionomprogrammet 1- 1- 1- 

Sjuksköterska 0 1+ 1+ 

Turismprogrammet 1- 0 0 

Civilingenjör Datateknik 1+ 5+ 0 

Civilekonomiprogrammet 2+ 3+ 2+ 

Fastighetsekonomi 2+ 0 0 

Information & PR 3+ 5+ 2+ 

MK globala medier 0 1- 0 

MK visuell komm. och medier 3+ 1+ 3+ 

Personal och arbetsliv 1- 4- 3- 

Rättsvetenskapsprogrammet 2+ 2+ 1+ 

Vård och stödsamordnar 1- 2- 1+ 

Webb och multimedia 3- 0 1- 

Projektledning 0 0 0 

Civilingenjör Industr ekonomi 3+ 3+ 2+ 

Ekonomi 1+ 1+ 0 

Civilingenjör 0 4+ 2+ 

Master of Public Admin 4+ 0 0 

Övriga program 0 1+ 0 

IT Design m.fl 2- 2- 3- 
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Sammanfattning av studenternas attityder till vad man lärt sig 

Programstudenter 2012 

Breddad 

allmän-

bildning 

Yrkes-

relaterade 

kunskaper 

Tänka 

kritiskt 

Ta del av 

forsk-

ning 

Samar-

beta med 

andra 

Skriva 

klart 

Tala 

klart 

Hälsa och Wellness 1+ 1- 1+ 3+ 2- 0 0 

Miljövetenskap 1+ 5- 1- 0 1- 1- 1- 

Politices kandidat 3+ 4- 3+ 3+ 0 0 0 

Samhällsanalytiker 1+ 3- 1+ 3+ 3- 1- 1- 

Samhällsplanerar 1+ 1- 1+ 0 1+ 1+ 1+ 

Socionomprogrammet 2+ 2+ 3+ 2+ 1+ 2+ 2+ 

Sjuksköterska 1+ 6+ 3+ 5+ 2+ 4+ 4+ 

Turismprogrammet 0 3- 2+ 4+ 1+ 0 0 

Civilingenjör Datateknik 4- 2+ 0 2+ 4+ 2+ 2+ 

Civilekonomi 5- 4- 2+ 6- 3- 3- 3- 

Fastighetsekonomi 1- 0 3- 4- 1- 2- 2- 

Information & PR 1- 2- 0 2+ 3- 2- 2- 

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 

Rättsvetenskap 2+ 0 2+ 0 1+ 3+ 3+ 

Vård och 

stödsamordnar 
1+ 2+ 1+ 2+ 0 1+ 1+ 

Webb och multimedia 7- 5- 7- 10- 2- 8- 8- 

Projektledning 1+ 3+ 6+ 2+ 5+ 2+ 2+ 

Civilingenjör Industriell 

ekonomi 
4- 7- 4- 0 3+ 0 0 

Ekonomi 2- 2- 3- 4- 2- 3- 2- 

Civilingenjör 3- 4- 3- 1- 1- 3- 3- 

Master of Public Admin 4+ 2+ 1- 3+ 7- 6- 6- 

Övriga program 2- 4- 2- 0 4- 2- 3- 

IT Design m.fl 3- 0 2- 2- 0 1- 3- 
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Sammanfattning av studenternas attityder till utvärdering av kvaliteten som helhet 

Programstudenter 2012 

Högkvalitet på 

utbildningen 

Nöjd med 

studentlivet 

Karlstad bra 

studentstad 

Rekommendera 

andra KAU 

Hälsa och Wellness 0 0 2+ 2+ 

Miljövetenskap 1- 0 0 0 

Politices kandidat 1- 1+ 0 1- 

Samhällsanalytiker 1- 3+ 0 0 

Samhällsplanerarprogrammet 2- 0 0 0 

Socionomprogrammet 0 0 0 1+ 

Sjuksköterska 2+ 0 0 1+ 

Turismprogrammet 0 2+ 1+ 1+ 

Civilingenjör Datateknik 1+ 1+ 1+ 2+ 

Civilekonomiprogrammet 0 1- 1- 2- 

Fastighetsekonomi 1+ 1+ 0 0 

Information & PR 0 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+ 

Rättsvetenskapsprogrammet 2+ 0 0 0 

Vård och stödsamordnar 2- 0 1+ 2+ 

Webb och multimedia 2- 0 0 0 

Projektledning 3+ 4- 2- 1- 

Civilingenjör Industr ekonomi 4- 0 2+ 0 

Ekonomi 3- 1- 2- 5- 

Civilingenjör 1+ 0 0 1- 

Master of Public Admin 6+ 4- 3- 2+ 

Övriga program 5- 4- 2- 6- 

IT Design m.fl 1- 0 1+ 0 
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Internationella studenter 2012 
Sammanfattning av studenternas attityder till kvalitetsfaktorer 

Programstudenter 2012 

Välfung-

erande 

studieväg-

ledning 

Välfung-

erande 

kursutvärd-

eringar 

Admin. 

Personal 

tillmötes-

gående 

Stödjande 

lärare 

Kunniga 

lärare 

Övriga program 2+ 2+ 1- 4+ 1+ 

Marketing och Service Manag 1+ 0 1- 0 2+ 

Accounting 3- 1- 2+ 2- 2- 

 

Sammanfattning av studenternas attityder till utbildningens utformning 

Programstudenter 2012 

Krävande 

examinationer 
Studietempo Studiestress 

Övriga program 2+ 3- 0 

Marketing och Service Manag 1- 0 0 

Accounting 0 2+ 0 

 

Sammanfattning av studenternas attityder till vad man lärt sig 

Programstudenter 2012 

Breddad 

allmän-

bildning 

Yrkes-

relaterade 

kunskaper 

Tänka 

kritiskt 

Ta del av 

forsk-

ning 

Samar-

beta med 

andra 

Skriva 

klart 

Tala 

klart 

Övriga program 0 1+ 2- 1- 5- 0 1+ 

Marketing och Service 

Manag 1- 2+ 4+ 2- 1+ 1+ 1+ 

Accounting 0 4- 2- 1- 1+ 1- 2- 

 

Sammanfattning av studenternas attityder till utvärdering av kvaliteten som helhet 

Programstudenter 2012 

Högkvalitet på 

utbildningen 

Nöjd med 

studentlivet 

Karlstad bra 

studentstad 

Rekommendera 

andra KAU 

Övriga program 2+ 3- 0 0 

Marketing och Service Manag 1+ 3+ 2+ 3+ 

Accounting 3- 0 1- 2- 
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Sammanfattande slutsatser  

Studiens uppläggning och genomförande 

Vi har under hösten 2012 upprepat den totalundersökning som genomfördes på vår 

fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT under 2010 och 2011. I årets 

undersökning ingår i tillägg också Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper. 

Frågeformuläret har fungerat bra och resultaten ger en bred bild av vad studenterna 

tycker om sin utbildning. För många program och kurser har vi fått in svar en stor 

majoritet av programmets/kursens studenter. Trots det måste vi i framtiden följa upp 

datainsamlingen ännu bättre så att vi får de höga svarsandelarna över hela fakulteterna. 

Det är helt möjligt att komma upp i svarsandelar på omkring eller över 80 procent.  

 

Studenternas åsikter om utbildningen 

Årets temafrågor rör studenternas insats av tid i sina studier. Frågorna har ställt enligt 

samma modell som gjordes senaste 2006. Resultaten visar att studenter i genomsnitt 

lägger omkring 38 timmar på sina studier under en normal vecka inklusive läsning på 

helgen. Internationella studenter studerar i genomsnitt 48 timmar i veckan.  

 

Var tredje student förvärvsarbetar vid sidan av sina studier. I genomsnitt arbetar 

studenterna omkring kvartstid. Totalt över samtlig studenter är arbetstiden omkring 4 

timmar per vecka.  

 

Lite över hälften av studenterna tycker att studietempot är lagom. Några få tycker att 

vi har ett för lågt tempo på våra program och kurser. Resterande ganska många 

studenter tycker att tempot är något eller mycket för högt. 

 

Drygt 2 av 3 studenter anger att det ibland eller ofta kan vara stressigt med studierna. 

Nästan var femte student upplever en besvärande stress ofta. Denna andel verkar ha 

ökat under de senaste åren.  

 

En annan fråga som är ny i årets enkät är om studenterna uppfattar sin examination 

som krävande. Här anser drygt 85 procent att examinationen är helt eller delvis 

krävande. Studenter som anger att examinationen är krävande tycker samtidigt ofta att 

utbildningen håller en hög kvalitet.   
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Studenternas uppfattning om lärarnas kunskaper är en central faktor för att man som 

student skall uppleva studier med hög kvalitet. Omkring 40 procent av våra studenter 

anser att lärarna är mycket kunniga och några få procent är missnöjda.  

 

Kunniga lärare räcker inte. Det är viktigt att lärarna ställer upp för studenterna. Vi har 

ställt frågan om man upplever lärarna som stödjande i lärandet. Nästan 90 procent av 

studenterna upplever lärarna som helt eller delvis stödjande.  

 

Kursadministrationen har utvecklats de senaste åren och studenter ger här allt högre 

betyg åt vår service.  Detta är ett mycket gott betyg, inte minst om vi ser detta mot 

bakgrund av de resultat vi konstaterade i Studentspegelns (Högskoleverket, 2002 och 

2007) undersökningar genomförda 2001 och 2006. Dessa visade att administrationen i 

Karlstad var ledande bland samtliga lärosäten i Sverige. Det verkar alltså som om vi 

håller vår position med mycket hög kvalitet inom administrationen. När det gäller att 

vara tillmötesgående från administrationens sida anser nästan 90 procent av våra 

studenter att detta stämmer helt eller delvis.  

 

Gott och väl hälften av våra studenter är helt eller delvis nöjda med vår 

studievägledning på universitetet.  Helt eller delvis väl fungerande kursvärderingar 

tycker 2 av 3 av studenterna att vi har.  

 

Studenternas åsikter om vad man lärt sig i sin utbildning ger ungefär samma svar som 

vid de tidigare studierna. Om vi ser hur åsikterna relateras till studenternas uppfattning 

om studiernas kvalitet, ser vi att det är yrkesinriktade färdigheter och kunskaper men 

också mer breda och bildande moment som värdesätts av studenterna.  

 

Över 80 % av våra studenter är helt eller delvis nöjda med kvaliteten på den utbildning 

de får. Studenterna är mycket nöjda med studentlivet i Karlstad. Här har vi sett en klar 

ökning de senaste åren. De studenter som är något mindre tillfredsställda med 

studentlivet är våra gäststudenter. En klar majoritet av studenterna är mycket nöjda 

med staden Karlstad. Minst nöjda är här våra internationella studenter.  

 

En hög andel studenter rekommenderar andra att läsa här i Karlstad. Drygt 85 procent 

av studenterna rekommenderar studier här. Minst benägna att rekommendera studier 

vid universitetet är de som läser på de internationella Mastersprogrammen. 

 

Vad är det som gör att studenter rekommenderar studier i Karlstad? En analys visar att 

vi kan rangordna vad som är viktigt för studenterna enligt följande: 
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1. Staden Karlstad 

2. Utbildningskvaliteten  

3. Studentlivet 

 

Våra studenter svarar flitigt på de öppna frågorna i enkäten. Många studenter tycker att 

universitetet känns modernt, nytt och fräscht. Synpunkter kring lärare som inte har den 

pedagogiska förmågan finns inte alltför sällan. Det kanske vanligaste förslaget till 

förändring av utbildningen handlar om olika sätt att koppla utbildningen till yrkeslivet. 

 

Vad bör vi dra för slutsatser kring hur vi lägger upp vår utbildning? 

Mycket av de positiva och negativa aspekterna på våra utbildningar är ganska 

oförändrade sedan våra tidigare studier. En del åtgärder har genomförts i linje med de 

slutsatser vi drog i den förra studien, men det tar tid att ändra kurser/program och 

upplevelser. Förhoppningsvis kommer resultaten från våra enkäter 2012 att ge 

ytterligare underlag för ytterligare utveckling.  

 

Vi har en väl fungerande studiemiljö i Karlstad. Studenterna är som helhet nöjda med 

sina studier. Vi fick en mycket positiv återkoppling i högskoleverkets undersökning 

Studentspegel (Högskoleverket, 2002) där lärosäten från hela landet ingick. Våra egna 

undersökningar sedan dess visar att vi inte verkar tappa nivån i våra utbildningar. Vi 

håller i genomsnitt ett högt tempo i våra utbildningar.  

 

Många av våra studenter funderar en hel del på om det de läser är ”användbart i 

praktiken”? Denna obesvarade fråga måste vi besvara tydligare! Vi måste bemöda oss 

om att motivera innehållet i våra studier bättre för våra studenter. Vi borde i större 

utsträckning arbeta tillsammans med företrädare från företag och förvaltning i olika 

moment i utbildningen. Studentgrupper som inte har praktiskt orienterade inslag i sina 

utbildningar bör få detta i större utsträckning. Detta behöver inte på något sätt innebära 

att vi gör avkall på principen att ”inget är så praktiskt som en god teori”. Teorierna 

motiverar emellertid inte sig själva, utan det handlar istället om att visa att våra teorier 

kan tillämpas i verkligheten. Kanske kunde en ordentlig representation av 

yrkesverksamma alumner i programråd, studieråd m.m. vara ett sätt att på sikt utveckla 

kopplingen mellan universitet och samhälle när det gäller vår grundutbildning. 

 

Studentinflytandet måste stärkas. Våra resultat visar att vi är ganska medelmåttiga här. 

Det finns många skäl till att bli bättre när det gäller studentinflytandet. Studenter som 

upplever att det finns ett aktivt studentinflytande är mer nöjda med sina studier och 

dessutom är utbildningsområden där studentinflytandet är stort också utbildningar där 
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studenterna är mer nöjda med sina studier. Vi måste låta våra studenter bli mer aktiva 

och vi måste låta dem komma med i vårt arbete att utveckla kurser och program. 

Kursvärderingar måste bli tydligare och studenterna måste uppleva att det ”lönar” sig 

att delta i kursvärderingarna. Tydligt måste resultaten från kursvärderingarna spridas. 

Vid kursintroduktioner skall alltid resultaten från tidigare kursvärderingar presenteras. 

I möjligaste mån skall kurser dessutom löpande utvärderas så att smärre förändringar i 

kursuppläggning skall kunna göras under löpande kurs. Studenterna måste slutligen få 

ett avgörande inflytande i programråd, studienämnder m.fl. församlingar som driver 

utvecklingen av vår grundutbildning.  

 

Moment som tränar studenter i att utveckla sina förmågor att skriva och tala klart bör 

finnas i alla utbildningarna. Vi har inga utbildningar som speciellt riktar sig till 

studenter som inte behöver goda färdigheter i att kommunicera, och vi kan inte i något 

fall göra undantag från principen att vi skall ge våra studenter en god träning i att 

kommunicera skriftligen och muntligen. Vissa utbildningar är bättre än andra när det 

gäller dessa ting. Det finns säkerligen mycket vi kan lära av varandra inom 

universitetet här.  

 

Forskningsanknytning av grundutbildning genom att studenter stimuleras att ta del av 

aktuell forskning bör utvecklas ytterligare inom flera av våra studieområden. Här finns 

stora skillnader mellan olika utbildningssektorer. 

 

En metod att driva förbättringsarbetet är att använda nyckeltal, bl.a. från våra 

studentenkäter, som grund för analyser av hur kvaliteten i utbildningen utvecklas över 

tiden. Jämförelser mellan olika utbildningar kan dessutom vara en grund för 

benchmarking internt inom universitetet. 

 

Karlstads universitet är ett ungt, mindre och mindre väl känt universitet. Vi finns i en 

region där universitetstraditionerna inte ännu är tydligt etablerade.  Karlstads 

universitet har en liten ”hemmamarknad”. Studenterna i närområdet räcker inte på 

långa vägar till för att fylla våra kurser och program. Vi är alltså beroende av att 

attrahera studenter i hela landet och internationellt. Arbetet med att utveckla kvaliteter 

i grundutbildning liksom arbetet att på ett tydligt sätt föra ut budskapet om våra 

utbildningar måste fortsätta med full kraft. 

 

Vad bör vi dra för slutsatser om fortsatta studentenkäter? 

Studentenkäterna har utvecklats under ett antal år. I år har vi för tredje gången gjort en 

totalundersökning på Campus. Möjligheten att bryta ner resultaten till programnivå har 
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gjort resultaten klart mer användbara och tydliga. Förhoppningen är att vi nästa gång 

får med en mycket stor del av universitetet i våra mätningar.  

 

Planen som vi testat i år att komplettera de gemensamma frågorna med några 

temafrågor har fungerat bra. Resultaten från frågorna kring studenternas intresse att 

studera utomlands måste följas upp i handling på universitetet. 

 

När det gäller datainsamlingen tror vi att vår metod att samla in i klasser är den bästa 

metoden. Studenterna svarar välvilligt och med intresse på enkäterna. Vi har i enkäten 

2012 missat en del av våra studenter. Samtidigt visar våra resultat att vi utan alltför 

stora insatser kan komma upp i svarsfrekvenser över 80 procent. 
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Bilaga 1: Referenslista, studentstudier vid Karlstads 
universitet 
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Nationalekonomi – en enkätundersökning riktad till före detta studenter med en 
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 Haglund, L. (2005), Karlstadstudenter om studier och studentliv – Resultat från 

studentenkäter 2000 till 2005. Karlstad University Studies 2005:32 

 Haglund, L. (2006), Studenter om studier och studentliv – Resultat från studentenkäter 
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 Haglund, L. och Lena E Johansson (2011) Studenter om studier på distans - resultat 
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Universitetsbiblioteket, Karlstads universitet 

 Haglund, L. och Lena E Johansson (2012) Studenter om studier på distans - resultat 

från studentenkäter vid Karlstads universitet 2011 Karlstad: Lärstöd, Karlstads 

universitet 

 Haglund, L. (2012) Med en doktorsexamen från Karlstads universitet - alumner om 

forskarstudier och arbete Karlstad: Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 

Karlstads universitet 

 Haglund, L. och Maria Hong (2012) 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 
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Bilaga 2: Fö ljebrev till la rarna söm samlar in enka ter  

Till Programledarna 

 

Studentbarometern,hösten,2012!

Vi genomför nu under hösten en undersökning bland alla studenter på Fakulteterna för 

Ekonomi, Kommunikation och IT & Samhälls- och Livsvetenskaper. Frågorna 

handlar om hur studenter upplever sina studier och resultaten kommer att användas i 

vårt utvecklingsarbete. Formuläret är en fram- och baksida på ett A4 och frågorna är 

formulerade så att vi kan jämföra med liknande undersökningar på andra lärosäten.  

 

Vi valt att lämna ut enkäten till alla våra programstudenter i Karlstad under vecka 47-

48, från 19 till 30 november. Studenter som startat sina studier under hösten i år har 

vid det här laget fått en hyfsad bild av utbildningen och kan alltså också vara med i 

undersökningen. Ettåriga Magisterutbildningar kan lämpligen samla in i vecka 4 i 

januari.  

 

Vi samlar in enkäterna under någon lämplig föreläsning eller ett seminarium under 

veckan. Leta rätt på alla dina årskullar av studenter. Välj ut ett undervisningstillfälle 

då så många studenter som möjligt är med. Vi behöver din hjälp med att distribuera 

och samla in enkäterna. Enkätformuläret distribueras genom din Fakultet. Saknar du 

formulär så är det bara att hämta. Gå till studenterna eller lämna till läraren som har 

undervisningen. Bunten av ifyllda formulär lämnar du på fakultetskansliet. 

 

När du introducerar undersökningen så kan du helt enkelt säga ungefär följande: 

 
” Vi är intresserade av att veta vad studenterna tycker om utbildningen i Karlstad. Resultaten 
kommer vi att använda i kvalitetsarbetet på våra program inom Fakulteten. Det tar ungefär 5 
minuter att fylla i formuläret. Tack för att ni svarar!”   

 

Vi hoppas att det inte skall störa alltför mycket i undervisningen. Om någon student 

redan har svarat i samband med någon annan kurs under veckan så skall denne 

självfallet inte fylla i en gång till.  

 

 
Tack för hjälpen! 

 

 

Gunilla Klinteskog 

Ekonomi, Kommunikation 

och IT 

Ankn 1585 

 

Monica Björkström 

Samhälls- och 

Livsvetenskaper 

Ankn 2425 

 

Lars Haglund 

Projektledare 

Ankn 1518
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Bilaga 3: Enka tförmula r Campus hö sten 2012 
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Bilaga 4: Enka tförmula r Campus hö sten 2012 (English) 
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Detta är en delrapport inom projektet Studenter om studier och studentliv. Sedan 
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