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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund och syfte  
Syftet med denna rapport är att redovisa och analysera de erfarenheter studenter från Uppsala 
universitet har av utlandsstudier inom Erasmusprogrammet1.  
Dataunderlaget för rapporten är hämtat ur STARS (Study Abroad Report System). STARS är 
ett samarbete mellan högskolor och universitet i Sverige som Uppsala universitet har deltagit i 
sedan 2003. Hösten 2006 fanns det 781 enkätsvar i denna databas från Uppsala universitets 
studenter som deltagit i utbytesprogrammet.   
 
Databasen innehåller uppgifter om kön och ålder, studieplanering och tillgodoräknande, motiv 
till varför studenten valt att studera utomlands, varför man har valt en viss studieort eller ett 
visst universitet, frågor som rör studietiden utomlands bland annat om bostad, glädjeämnen 
och svårigheter, vänner och kontakter, studiernas villkor, frågor om hur nöjda de har varit 
med undervisningen, tentamensformer och vilka kunskaper som de anser sig ha förvärvat. 
Enkäten avslutas med några öppna frågor där de kan ge tips och råd till andra studenter som 
planerar att studera utomlands.  
 
 
2. Undersökningsgruppen 
Av de 781 studenterna är 506 st kvinnor (65 procent) och 267 st män (34 procent). Åtta 
personer (1 procent) har ej uppgivit kön. Läsåret 05/06 var könsfördelningen inom 
grundutbildningen vid Uppsala universitetet 58 procent kvinnor och 42 procent män.2 Det 
innebär att kvinnor i något högre utsträckning än män väljer att delta i Erasmus 
utbytesprogram. Den genomsnittliga åldern vid utbytesstudierna är ca 25 år för kvinnor och ca 
24 år för män.  
 
Av tabellen nedan framgår hur många som har deltagit i Erasmusutbytet åren 2004-2006 
fördelat på respektive fakultet. 
 
Tabell 1. De utresandes fakultetstillhörighet. 
  Antal Procent
Samhällsvetenskapliga fakulteten 314 40%
Juridiska fakulteten 173 22%
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 124 16%
Medicinska fakulteten 43 6%
Historisk-filosofiska fakulteten 34 4%
Språkvetenskapliga fakulteten 28 4%
Farmaceutiska fakulteten 25 3%
Utbildningsvetenskapliga fakulteten 23 3%
Teologiska fakulteten 12 2%
Okänd fakultet 5 1%
Totalt 781 100%
 
                                                 
 
1 Erasmusprogrammet avser utbytesstudier inom Europa, och föreliggande rapport omfattar således endast en del 
av det totala studentutbytet som sker vid Uppsala universitet. 
2 GLIS (Generellt Lednings Informationssystem), Intern statistik vid Uppsala universitet.   
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Det största antalet utresande finns inom den samhällsvetenskapliga fakulteten (40 procent) 
följt av den juridiska fakulteten (22 procent). Den teologiska fakulteten har minst antal 
utresande studenter (2 procent). 
Sett i relation till respektive fakultets storlek (med avseende på antalet helårsstudenter) är det 
störst andel utresande studenter vid den juridiska fakulteten följt av den samhälls-
vetenskapliga fakulteten. Studenterna vid den utbildningsvetenskapliga fakulteten och den 
språkvetenskapliga fakulteten deltar i minst utsträckning i Erasmus utbytesprogram.   
I en fråga fick studenterna ange hur många avklarade studiepoäng de hade före avresan. Det 
genomsnittliga antalet avklarade studiepoäng fördelar sig enligt följande. 
 
 
Tabell 2. Antal avklarade studiepoäng innan avresan, genomsnitt. 
Fakultet   Poäng  
Farmaceutiska fakulteten 150
Juridiska fakulteten 141
Teknisk-naturvetenskapliga 
fakulteten 

136

Samhällsvetenskapliga fakulteten 122
Historisk-filosofiska fakulteten 115
Utbildningsvetenskapliga fakulteten 114
Språkvetenskapliga fakulteten 108
Teologiska fakulteten 108
Medicinska fakulteten 99
Totalt Genomsnitt: 127

 
Farmaceuter, jurister och studenter vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har flest 
avklarade studiepoäng innan avresan, mellan 136-150 poäng. Samhällsvetare och studenter 
vid den historisk-filosofiska samt vid den utbildningsvetenskapliga fakulteten har i 
genomsnitt mellan 114-122 poäng. Lägst antal avklarade studiepoäng har studenter från den 
medicinska fakulteten. 
Av svaren framgår det också att studenterna från den farmaceutiska fakulteten i högre 
utsträckning än övriga ägnar sina utlandsstudier åt att skriva examensarbete/uppsats, vilket till 
stor del förklarar varför de i genomsnitt har flest avklarade studiepoäng innan avresan. Att 
studenter från den medicinska fakulteten har det i genomsnitt lägsta antalet avklarade 
studiepoäng innan utlandsstudierna har troligtvis sin förklaring i att de mer än övriga ägnar 
sina utlandsstudier åt praktik/klinisk praktik. 
 
 
3. Studieplanering och tillgodoräknande 
Studenterna fick svara på frågan om de hade bestämt sig för vilka kurser de skulle läsa 
utomlands innan de reste. Svaren visar att 38 procent hade bestämt sig och att 41 procent 
delvis hade bestämt vilka kurser de skulle läsa. En av fem hade inte beslutat sig för vilka 
kurser de skulle läsa innan de åkte. Av dem som hade beslutat sig på förhand kunde drygt 
hälften (56 procent) fullfölja sin planering. Bäst utfall avseende att fullfölja sin 
studieplanering har studenterna som åkte till Irland. Närmare två tredjedelar av dessa läste de 
kurser som de hade tänkt sig. Vid en närmare granskning av de tio vanligaste utbytesländerna 
visar det sig att studenter som åker till Nederländerna, Storbritannien och Irland i betydligt 
högre grad har bestämt vilka kurser de skall läsa jämfört med dem som ska studera i 
exempelvis Tyskland (se figur 1).  
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Figur 1. Andel studenter som hade bestämt sig för vilka kurser de skulle läsa under 
utbytesstudierna (de vanligaste utbytesländerna inom Erasmusprogrammet) 
 
 
Av de 262 personer som svarat att de inte kunde fullfölja sin studieplanering uppger drygt 
hälften (57%) att det berodde på att de hittade andra bättre kurser vid ankomsten till 
studieorten. Andra vanliga orsaker uppges vara att kursen inte gavs (32%) eller att kursen inte 
motsvarade intresset (32%). 
Det är intressant att notera att språksvårigheter inte i någon högre utsträckning (7%) verkar 
vara en anledning till varför man ändrar sin studieplanering.  
 
Av tabell 3 nedan framgår hur svaren fördelat sig. Notera att varje person har kunnat ange mer 
än ett svarsalternativ varför summan av andelarna blir mer än 100%. 
 
 
Tabell 3. Anledning till varför studieplaneringen inte kunde följas 
Orsak Antal svar Procent
Hittade andra bättre kurser vid ankomsten 149 57%
Kursen gavs inte 85 32%
Kursen motsvarade inte mitt intresse 84 32%
Kurserna hade förändrats 67 26%
Kursen var på för hög nivå 43 16%
Kursen var på för låg nivå 25 10%
Andra studenter avrådde 21 8%
Blev ej antagen 20 8%
Språksvårigheter 18 7%
Totalt antal svarande 262
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På frågan om ECTS (European Credit Transfer System) tillämpades svarade 83 procent ja. 
Det bör noteras att frågan avser studiepoängsystemet och inte ECTS betygsskala. På frågan 
om studenten får tillgodoräkna sig studieresultaten är svarsfördelningen följande. 
 
 
Tabell 4. Fick du tillgodoräkna dig dina studieresultat? 
  Antal Procent 
Ja 329 42% 
Delvis 48 6% 
Nej 15 2% 
Ej klart 384 49% 
Totalt 776 100% 
 
Som framgår av tabellen uppger nästan hälften (42 %) att de fick tillgodoräkna sig sina 
studieresultat. Nära hälften svarar att det inte är klart om de får tillgodoräkna sina 
studiepoäng. Något som är fullt förståeligt då de flesta besvarat enkäten ganska snart efter 
hemkomsten och då ännu inte hunnit få besked om de får tillgodoräkna sig sina studieresultat 
eller ej. Även om många ännu inte fått ett besked om tillgodoräknande är det positivt att så få 
som 2 % uppger att de inte får tillgodoräkna sig studieresultaten. 
 
 
4. Förberedelsefasen  
 
4.1 Skäl till utlandsstudier 
För att ta reda på vilka faktorer som inverkade på beslutet att studera utomlands fick de 
svarande ta ställning till nio olika påståenden/utsagor och bedöma om dessa var ”Mycket 
viktiga”, ”Ganska viktiga” eller ”Oviktiga” för deras beslut. 
De två främsta skälen till beslutet att studera utomlands visar sig vara en önskan om 
omväxling och nya upplevelser (89 % svarade mycket viktigt) och att använda sin egen 
språkkompetens (83 % svarade mycket viktigt). Ungefär hälften (54 %) menar att värdlandets 
kultur var en mycket viktig orsak, medan endast nio procent anger släkt och vänner i 
värdlandet som mycket viktigt. 
Studenter från de samhällsvetenskapliga och språkvetenskapliga fakulteterna anser i högre 
grad än övriga att utlandsstudier är mycket viktiga sett ur ett meritvärdes-/konkurrensfördels-
perspektiv. Där 57% av samhällsvetarna och 54% av språkvetarna anser det vara mycket 
viktigt svarar t ex endast 26% av studenterna från den medicinska fakulteten på motsvarande 
sätt.  
Samhällsvetarna anser även i något högre utsträckning än övriga att utlandsstudier är mycket 
viktigt för att lättare få arbete – större arbetsmarknad. I detta sammanhang är det intressant att 
notera att de språkvetenskapliga studenterna, som ju ansåg det vara viktigt med utlandsstudier 
ur ett meritvärdesperspektiv, inte alls i samma utsträckning som samhällsvetarna tycker att 
utlandsstudier är mycket viktigt för att lättare få arbete (21% jämfört med 53%) 
Av figur 2 framgår de viktigaste orsakerna till varför man valt att studera utomlands.  
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Figur 2. Varför ville du läsa utomlands – bedöm vilka förhållanden som medverkade till ditt 
beslut. 
 
 
4.2 Betydelse av olika kontakter vid val av studieort och universitet 
För att försöka kartlägga olika kontakters betydelse för val av studieort och universitet vid 
utlandsstudierna fick studenterna bedöma fem olika kontakters betydelse enligt skalan: 
”Mycket viktigt”, ”Ganska viktigt” och ”Oviktigt”.  
De olika kontakterna vars betydelse bedömdes var:  

• Internationella handläggare 
• Lärare vid hemuniversitetet 
• Studenter som läst utomlands 
• Kontakter i utlandet  
• Familj och vänner 

 
Svaren visar att den viktigaste kontakten var studenter som tidigare har läst utomlands. 
Ungefär en femtedel (19 procent) svarade att det var mycket viktigt för deras val. 
Internationella handläggarna vid Uppsala universitet, familj och vänner samt kontakter i 
utlandet är något mindre betydelsefulla. De egna lärarna vid Uppsala universitet har minst 
betydelse för val av studieort och universitet (7 procent svarade mycket viktigt).  
Anmärkningsvärt är att olika kontakters betydelse för deras val av studieort och universitet 
bedöms som oviktigt av väldigt många studenter (se figur 3). 
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Figur 3. Vilken betydelse hade följande kontakter för ditt beslut att välja den studieort och det 
universitet du valde? 
 
 
4.3 Betydelse av kontakter avseende praktiska upplysningar om 
utlandsstudiernas uppläggning 
För att bedöma olika kontakters betydelse avseende praktiska upplysningar om 
utlandsstudiernas uppläggning ställdes följande fråga: När du antagits till ett utbytesprogram 
behövde du praktiska upplysningar om utlandsstudiernas uppläggning. Bedöm den 
förhandsinformation som du fick genom följande kontakter: 

• Från internationella handläggare vid ditt hemuniversitet 
• Från dina lärare vid hemuniversitetet 
• Från studenter som läst utomlands 
• Från värduniversitetet 

 
Liksom tidigare skedde bedömningen enligt skalan ”Mycket viktigt”, ”Ganska viktigt” och 
”Oviktigt”. 
Ungefär hälften av studenterna (49 %) anser att den förhandsinformation de får från 
värduniversitetet är mycket viktig. Information från de internationella handläggarna vid 
hemuniversitetet tycker knappt en tredjedel av de svarande (30 %) är mycket viktig medan 
endast sju procent anser att förhandsinformationen från de egna lärarna vid Uppsala 
universitet är mycket viktig.  
Studenter som har läst utomlands var den mest betydelsefulla informationskällan när det 
gällde att välja universitet och studieort, men de bedöms inte ha en riktigt lika stor betydelse 
då det gäller att få praktiska upplysningar om utlandsstudiernas uppläggning (se figur 4).  
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Figur 4. När du antagits till ett utbytesprogram behövde du praktiska upplysningar om 
utlandsstudiernas uppläggning. Bedöm den förhandsinformation som du fick genom följande 
kontakter. 
 
 
5. Första tiden i utlandet 
För att kunna förstå svårigheterna och försöka underlätta tillvaron för studenterna under den 
första tiden utomlands är det angeläget att känna till vilka faktorer/förhållanden som 
studenterna upplever som viktiga respektive oviktiga. Minst lika angeläget är det att känna till 
graden av tillfredsställelse med de olika förhållandena. I enkäten fick studenterna ta ställning 
till såväl tillfredsställelsen med som vikten av tolv olika faktorer som på ett eller annat sätt 
påverkade deras första tid utomlands.  
I ett försök att åskådliggöra relationen mellan vikt och tillfredsställelse för de olika faktorerna 
har medelvärdena för vikt (1=Oviktigt, 3=Mycket viktigt) och tillfredsställelse (1=Inte alls 
tillfredsställande, 7=Helt tillfredsställande) markerats i ett punktdiagram (se figur 5).  
 
Av figuren framgår att det som upplevs som viktigast under den första tiden utomlands är 
information om studiernas uppläggning följt av tillgång till Internet. Skillnaden mellan dessa, 
avseende tillfredsställelse, är emellertid stor. Tillgång till Internet är den faktor av de tolv 
bedömda som får högst medelbetyg samtidigt som ”information om studiernas uppläggning” 
är den faktor som får näst sämst medelbetyg. Det förhållande som studenterna är absolut 
minst tillfreds med är tillgången till fadderstudenter vid värduniversitetet. Det bör påpekas att 
nästan hälften (45%) å andra sidan uppger att de saknar erfarenhet av fadderstudenter och att 
det av de övriga bedöms som relativt oviktigt.  
 
Den faktor som tillsammans med tillgång till fadderstudenter bedöms som mindre viktig är att 
få information om studentorganisationer. Tillfredsställelsen med denna information är dock 
betydligt högre. Värt att notera är att tillfredsställelsen med information om fritid, sport och 
nöjen är betydligt större än tillfredsställelsen med information om studiernas uppläggning 
trots att den senare, bedöms som betydligt viktigare (se tabell 5 nedan). 
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Figur 5. Betydelse och tillfredsställelse av olika faktorer den första tiden utomlands. (Av 
utrymmesskäl har endast ”extremvärdena” i figuren namngivits). 
 
 
 
Tabell 5. Betydelse av ett antal olika förhållanden den första tiden utomlands.  
(Sorterat efter vikt). 
  Mycket 

viktigt
Ganska 

viktigt
Oviktigt Saknar 

erfarenhet
Information om studiernas uppläggning 75% 23% 1% 1%
Tillgång till Internet 74% 22% 2% 2%
Hjälp att finna bostad/rumsförmedling 67% 15% 5% 13%
Information om regler, intyg, avgifter, mm 61% 33% 3% 3%
Introduktion vid värduniversitetet 52% 36% 4% 8%
Information om värduniversitetet 49% 45% 5% 2%
Möte eller förberedd kontakt vid ankomst 42% 33% 8% 17%
Information om fritid, sport, nöjen 37% 50% 8% 5%
Särskilt anordnad ankomstdag 31% 33% 10% 26%
Information om landet/regionen/staden 31% 55% 10% 4%
Information om studentorganisationer 22% 51% 15% 12%
Fadderstudent vid värduniversitetet 14% 30% 11% 45%
 
 
5.1 Boendeförhållanden och hur man hittade sin bostad 
I denna del av enkäten har studenterna kryssat i om boendet under utlandsvistelsen var privat, 
i studentkorridor/motsvarande eller i en universitetsbostad.  
Av figur 6 framgår att i Spanien bor nästan alla utlandsstuderande i privat boende medan 
situationen är den omvända i Holland där nästan alla utresande studenter bor i 
studentkorridor/motsvarande. Även i Grekland, Italien, Irland, Portugal, Belgien, Frankrike 
och Österrike är det vanligare med privat boende. 
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Bostadsförhållanden under utlandsstudierna

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Holland

Tjeckien

Storbritannien

Tyskland

Österrike

Frankrike

Belgien

Portugal

Övriga

Irland

Italien

Grekland

Spanien

Privat boende 

Studentkorridor/motsvarande 

Universitetsbostad 

 
Figur 6. Bostadsförhållanden under utlandsstudierna. 
 
Studenterna fick även svara på frågan hur de fann sin bostad. 
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Figur 7. Hur fann du din bostad? 
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I flera av länderna finner studenterna sin bostad genom värduniversitetet, dock finns det stora 
variationer mellan länderna. Noterbart är att studenter som reser till Grekland mestadels får ett 
privat boende men att bostaden i de flesta fallen ordnades genom värduniversitetet. I Spanien, 
där privat boende helt dominerar, är det däremot endast en liten andel av bostäderna som 
ordnas genom värduniversitetet medan den stora andelen förmedlas på den privata marknaden 
eller genom vänner och familj. 
 
 
6. Svårigheter under utlandsstudierna 
Att ha ett fungerande socialt umgänge är många gånger en förutsättning för att trivas under 
utlandsstudierna. Men med vilka umgås man mest, och hur betydelsefullt är detta umgänge 
för hur man uppskattar sin tid utomlands? 
Svaren på dessa frågor har i figur 8 nedan redovisats som medelvärden i ett punktdiagram. 
Resultatet visar att det absolut vanligaste umgänget sker med utbytesstudenter från andra 
länder, vilka också uppfattas som den viktigaste gruppen att ha ett socialt umgänge med. Att 
umgås med värdlandets studenter bedöms även det som relativt viktigt. Omfattningen av detta 
umgänge är dock betydligt lägre jämfört med framförallt umgänget med utbytesstudenter från 
andra länder. Den grupp som bedöms som minst viktiga ur ett socialt umgängesperspektiv är 
svenska studenter på studieorten.   
 
 

Omfattning och betydelse av olika umgänge under 
studietiden utomlands

Värdlandets 
studenter

Svenska studenter 
på studieorten

Utbytesstudenter 
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Figur 8. Med vilka umgicks du mest under din studietid? Vilken betydelse hade ditt umgänge 
med dem för hur du uppskattade din studietid? 
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För att få en uppfattning om graden av olika svårigheter som studenterna upplevde ombads de 
svarande att ta ställning till tio olika potentiella svårigheter i samband med sitt studieutbyte. 
Ställningstagandet skedde på en sjugradig skala från 1=I hög grad till 7=Knappast alls.  
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Figur 9. Förekomst av olika svårigheter under utbytesstudierna. Medelvärde baserat på 
skalan 1=Knappast alls till 7=I hög grad. 
 
Av de svårigheter som studenterna ombads ta ställning till är administrativt krångel den 
vanligaste, följt av bristande kunskap om kursernas uppläggning. Även anpassning till nya 
undervisningsmetoder är ett relativt vanligt problem. Svårigheter såsom ensamhet och 
isolering samt otillbörlig särbehandling förekommer enligt svaren i ganska ringa omfattning.  
Det finns i några fall klara skillnader avseende vilka svårigheter man upplevde beroende på i 
vilket land som utbytet skedde. De som har varit i Portugal upplevde t ex att de egna bristande 
språkkunskaperna var den klart största svårigheten, medan de som gjorde utbytesstudier i 
Storbritannien, Irland och Nederländerna snarast upplevde att det var en av de minsta 
svårigheterna. Vidare upplevde de som reste till Spanien och Frankrike i något högre 
utsträckning än övriga att de hade problem med anpassningen till nya undervisningsmetoder. 
 
I syfte att bedöma olika kontakters betydelse för den service/hjälp eller information de fick då 
det var något som krånglade när det gällde deras studier, fick respondenterna ta ställning till 
såväl hur viktiga de ansåg olika kontakter vara som hur nöjda de var med dessa. 
Ställningstagandet skedde på en skala från 1=Oviktigt till 3=Mycket viktigt, respektive 1=Inte 
alls tillfredsställande till 7=Helt tillfredsställande. 
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Figur 10. Under din utbytesperiod behövde du kanske särskild service/hjälp eller information 
om det t ex var något som krånglade till sig eller som du inte begrep när det gällde dina 
studier. Ange vilken betydelse dessa kontakter hade för dig och hur nöjd du är med det stöd 
du fick. 
 
 
Den viktigaste kontakten är internationellt ansvariga/koordinatörer på värduniversitetet. Men 
även inhemska studenter, lärare vid värduniversitetet och utbytesstudenter från andra länder är 
viktiga kontakter för att få hjälp/service och information under utbytesstudierna.  
Inte särskilt förvånande har lärare vid hemuniversitetet en ganska liten betydelse när det gäller 
service eller information under utbytesstudierna.  
När det gäller hur nöjd man är med respektive kontakt visar det sig att utbytesstudenter från 
andra länder är de som upplevs ge bäst hjälp/service och information följt av svenska 
utbytesstudenter på studieorten (se figur 11). Av dessa bedöms dock kontakterna med 
utbytesstudenter från andra länder som något viktigare. 
 
Beträffande betydelsen av olika kontakter föreligger det inga stora skillnader beroende på i 
vilket land utbytet skett. Däremot visar det sig att det i vissa fall föreligger ganska stora 
skillnader mellan de olika utbytesländerna när det gäller tillfredsställelsen med olika 
kontakter.  
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Tillfredsställelsen när det gäller den hjälp/service som ges av de internationellt ansvariga på 
värduniversitetet är t ex betydligt lägre hos dem som studerat i Grekland (2,9 i medel på en 
7-gradig skala) än hos dem som studerat i t ex Irland (5,3) eller Holland (5,1). Omdömet om 
lärarna vid värduniversitetet när det gäller tillfredsställelse med hjälp/service och information 
är även det lågt för Grekland (3,3). Bästa omdömet får här lärarna i Storbritannien (5,3) följt 
av Irland (5,1). 
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Figur 11. Betydelse och tillfredsställelse med olika kontakter för att få hjälp/service eller 
information. Medelvärde för samtliga svarande. (Av utrymmesskäl har endast 
”extremvärdena” i figuren namngivits.) 
 
 
7. Studiernas villkor 
Av tabell 6 framgår hur vanligt förekommande olika undervisningsspråk har varit för 
Erasmusstudenterna. Ungefär var fjärde person i undersökningen har studerat i ett 
engelskspråkigt land (Irland eller Storbritannien), och drygt hälften (53%) har deltagit i 
undervisning som bedrivits på engelska. Det näst vanligaste undervisningsspråket var franska 
(16%) följt av tyska (14%). 
 
Tabell 6. På vilket språk bedrevs den undervisning du deltog i ? 
1:a språk Antal Procent
Engelska  411 53%
Franska  130 16%
Tyska  113 14%
Spanska  60 7%
Italienska  28 3%
Övrigt 34 4%
Totalt 776 100%
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Andelen studenter som har haft engelska som undervisningsspråk är förhållandevis låg i 
Frankrike (14%) och Tyskland (12%) medan den är högre i Italien (24%).  
I Spanien är engelska ganska ovanligt som undervisningsspråk. Endast 6% av studenterna 
som har varit i Spanien har undervisats på det engelska språket. 
 
Nästan hälften av de utresande studenterna har deltagit i någon särskild språkkurs för 
utbytesstudenter. Av dem som läste en språkkurs kunde tre av fem studenter tillgodoräkna sig 
poäng från den. Studenter från den medicinska fakulteten deltar i betydligt lägre grad än 
övriga i någon form av särskild språkkurs. Endast 12% uppger att de gjort detta medan 
motsvarande andel för studenter från t ex den teknisk–naturvetenskapliga fakulteten är hela 
60%. 
 
Knappt 10 % av samtliga studenter deltog i någon särskild ämnesintroduktion för 
utbytesstudenter. 
 
 
7.1 Undervisningsformer och studiematerial 
Det absolut vanligaste sättet att bedriva utbytesstudier är att läsa kurser, något som 94% har 
svarat att de gör. I några fall kombineras kurserna med att göra examensarbete och i ett fåtal 
fall görs praktik/klinisk praktik parallellt med kursstudierna.  
Av dem som läser kurser svarar nästan alla (95%) att de läser flera kurser parallellt. 
Det är sammantaget ganska få (7%) som gör praktik/klinisk praktik under utbytesstudierna, 
och i de förekommande fallen rör det sig företrädesvis om studenter från den medicinska 
fakulteten, men till viss del även om studenter från den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
Drygt hälften av alla medicinstuderande och ungefär var femte student vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakulteten gör någon form av praktik/klinisk praktik under sina 
utbytesstudier.  
Totalt svarar ca 14% att de skrev uppsats eller gjorde examensarbete under sin tid utomlands, 
men variationen mellan fakulteterna/utbildningarna är stor. Närmare två tredjedelar (64%) av 
de utresande studenterna från den farmaceutiska fakulteten har skrivit uppsats eller gjort 
examensarbete medan motsvarande andel hos juridik- och sam-fak studenterna endast är 5% 
respektive 9%. 
 
Studenterna fick svara på en fråga om hur undervisningen de deltog i var upplagd genom att 
ta ställning till i vilken omfattning olika undervisningsformer förekom, samt hur 
tillfredsställda de var med dessa. Ställningstagandet skedde på en sjugradig skala från 
Knappast alls till I hög grad avseende förekomsten, samt från Inte alls tillfredsställande till 
Helt tillfredsställande avseende tillfredsställelsen. Det fanns även möjlighet att ange om de 
inte hade någon erfarenhet av undervisningsformen i fråga.  
De två i särklass vanligaste undervisningsformerna var föreläsningar och självstudier, vilka 
nästan samtliga svarande hade erfarenhet av. Mer ovanligt förekommande (30-40% har någon 
erfarenhet) var laborationer, arbetsplats-/studiebesök och Internet/virtuella studier. Dessa 
undervisningsformer uppges också förekomma i mycket ringa omfattning i de fall studenterna 
har erfarenhet av dem. Att endast en knapp tredjedel av de svarande hade erfarenhet av 
laborationer är dock inte förvånande då det är långt ifrån ett självklart inslag i många 
utbildningar. 
Att arbeta självständigt verkar i viss mån tilltala studenterna eftersom tillfredsställelsen med 
självstudier och uppsats/examensarbete är störst samtidigt som man är minst nöjd med 
grupparbeten som undervisningsform. Skillnaderna i tillfredsställelse mellan de olika 
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undervisningsformerna är dock mycket liten då medelvärdet för samtliga ligger mellan 4,2 
och 5,1 på den sjugradiga skalan. 
 
I figur 12 nedan illustreras hur nöjda studenterna är med tre olika typer av studiematerial och i 
vilken omfattning de har använt sig av dessa. Resultatet för samtliga studenter visar att 
föreläsningsanteckningar används i högre grad än den obligatoriska kurslitteraturen och egen 
litteratursökning. Tillfredsställelsen med de tre olika studiematerialen är ganska god och visar 
inte några stora skillnader sinsemellan. En närmare granskning av resultaten visar inte heller 
på några stora skillnader mellan studenter från de olika fakulteterna. 
 
 

Förekomst och tillfredsställelse med olika 
studiematerial

Egen 
litteratursökning

Obligatorisk 
kurslitteratur

Föreläsnings-
anteckningar

Helt 
tillfredsställande

Inte alls 
tillfredsställande

Knappast 
alls

I hög grad

 
Figur 12. Förekomst och tillfredsställelse med olika studiematerial. Medelvärde för samtliga 
svarande. 
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7.2 Arbetsbörda 
Studenterna fick svara på frågan om hur många timmar de deltog i undervisning i genomsnitt 
per vecka under sina utlandsstudier. 
 
 

Antal timmar/vecka studenterna deltog i undervisning 
under sina utlandsstudier
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Figur 13. Hur många timmar deltog du i undervisning i genomsnitt per vecka under dina 
utlandsstudier? 
 
 
Figur 13 ovan visar att studenterna inom de farmaceutiska och medicinska områdena deltar i 
betydligt fler undervisningstimmar per vecka under sina utlandsstudier än vad studenterna 
från övriga fakulteter gör. Till exempel har studenter inom teologisk-, 
utbildningsvetenskaplig- och juridisk fakultet ungefär hälften så många undervisningstimmar 
per vecka som medicin- och farmacistudenter. 
 
Studenterna fick även göra en uppskattning av hur många timmars undervisning de deltog i 
per vecka vid hemuniversitetet. 
Av figur 14 framgår att studenterna i genomsnitt deltar i 12 timmars undervisning/vecka vid 
Uppsala universitet, d v s ett par timmar mindre än under sina utbytesstudier. 
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Jämför man hur många undervisningstimmar studenter från de olika fakulteterna deltar i 
under utlandsstudierna och vid hemuniversitetet framkommer några intressanta skillnader. 
Exempelvis deltar studenter från den historisk-filosofiska fakulteten i dubbelt så många 
undervisningstimmar per vecka under utlandsstudierna jämfört med under sina studier vid 
Uppsala universitet. Andra grupper vars undervisningstid ökar är studenter från 
farmaceutiska-, språkvetenskapliga-, samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna.  
En genomsnittlig minskning av undervisningstiden per vecka sker för studenter från de 
teologiska-, medicinska- och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna.  
Mest markant är skillnaden för studenter inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet som på 
hemmaplan deltar i 23 timmars undervisning per vecka mot endast 18 timmar per vecka 
utomlands (se figur 13 och 14 för jämförelser). 
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Figur 14. Hur många timmar deltog du i undervisning i genomsnitt per vecka vid ditt 
hemuniversitet? 
 
Studenterna fick också uppskatta den totala studietiden (undervisning och självstudier) en 
vanlig arbetsvecka under sina utlandsstudier och vid Uppsala universitet.  
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Tabell 7. Hur många timmar uppskattar du din totala studietid (undervisning + självstudier) 
till en vanlig arbetsvecka under dina utlandsstudier och vid hemuniversitetet? 
Fakultet Studietid/vecka vid 

utlandsstudier
Studietid/vecka vid 

hemuniversitetet 
Farmaceutiska fakulteten 44 33 
Historisk-filosofiska fakulteten 32 27 
Juridiska fakulteten 28 33 
Medicinska fakulteten 33 31 
Samhällsvetenskapliga fakulteten 29 28 
Språkvetenskapliga fakulteten 27 25 
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 33 36 
Teologiska fakulteten 37 39 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten 27 30 
Totalt 30 31 
 
 
Studenterna har i genomsnitt en total studietid på 30 timmar i veckan utomlands och 31 
timmar i veckan i Uppsala. Störst skillnad mellan hur många timmar per vecka de lägger på 
sina studier hemma och utomlands har studenterna från farmaceutiska fakulteten med 44 
timmar/vecka utomlands och 33 timmar/vecka vid Uppsala universitet. Denna skillnad har 
förmodligen sin förklaring i att dessa studenter i högre grad än andra ägnar utlandsstudierna åt 
att skriva examensarbete eller uppsats (se kap 7.1). 
 
 
7.3 Tentamensformer 
Studenterna fick även svara på en fråga om hur ofta olika tentamensformer förekom samt hur 
tillfredsställda de var med dessa. 
 
Sammanställningen i figur 15 visar att de två mest förekommande tentamensformerna – 
skriftliga prov i form av essäfrågor och uppsats/paper – också är de tentamensformer som 
enligt studenterna fungerar mest tillfredsställande. Muntlig grupptentamen och hemtentamen 
förekommer något mer sällan, men bedöms ändå vara tentamensformer som flertalet är 
ganska nöjda med.  
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Förekomst och tillfredsställelse med olika tentamensformer
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Figur 15. Vilka tentamensformer användes under utbildningen? Förekomst bedöms på en 
skala från ”Knappast alls” till ”I hög grad” . Tillfredsställelse bedöms på en skala från ”Inte 
alls tillfredsställande” till ”Helt tillfredsställande”. 
 
 
Då studenterna fick bedöma ett antal olika inslag i sina utlandsstudier visade det sig att de var 
relativt tillfredsställda med sin egen studieinsats och kursinnehållet. De uttrycker även 
tillfredsställelse med biblioteksresurser, dator och IT-resurser samt utbildningens kvalitet. 
Minst tillfredsställda är de med kursutvärderingar och studentinflytande (se figur 16). 
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Tillfredsställelse med olika inslag i utlandsstudierna
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Figur 16. Tillfredsställelse med ett antal olika inslag i utlandsstudierna, medelvärde. 
Tillfredsställelsen bedömdes på en sjugradig skala från ”Inte alls tillfredsställande” till ”Helt 
tillfredsställande”. 
 
 
En jämförelse mellan hur studenter från de olika fakulteterna har svarat är intressant, men kan 
vara svår att göra då det inom vissa fakulteter är väldigt stora svarsbortfall i relation till 
antalet svarande. Framförallt rör det studenter från den farmaceutiska fakulteten och den 
medicinska fakulteten. Bortfallet i dessa studentgrupper sammanfaller med att de i större 
utsträckning än övriga skriver uppsats/examensarbete eller gör praktik och därför möjligen 
finner det svårare att besvara frågor om kursinnehåll, kursutvärderingar, tentamensformer och 
dylikt. 
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Bortsett från dessa grupper där bortfallet är högt finns det några intressanta förhållanden att 
notera.  
 

• Den egna studieinsatsen värderas högt oavsett fakultetstillhörighet. 
• Studentinflytande är det inslag i utbytesstudierna som studenterna, oavsett 

fakultetstillhörighet, är minst tillfredsställda med. 
• Tillfredsställelsen med utbildningens/kursernas kvalitet är störst för dem som har 

besökt Belgien (5,4 i medelbetyg på den sjugradiga skalan). Minst nöjda med 
utbildningens/kursernas kvalitet är de som har studerat i Tjeckien (3,2) och Grekland 
(3,5)  

• Tillfredsställelsen med datorer/IT-resurser är störst hos dem som har studerat i 
Storbritannien (5,8) och Irland (5,6) och lägst hos dem som har studerat i Grekland ( 
3,4) och Tjeckien (4,0) 

• Utbytesstudenter från den utbildningsvetenskapliga fakulteten är mindre tillfreds med 
betygssystemet än vad den genomsnittliga studenten från samtliga fakulteter är (3,9 
jämfört med 4,7). 

• Utbytesstudenter från den historisk-filosofiska fakulteten är i lägre grad tillfredsställda 
med kursutvärderingar än vad studenter från samtliga fakulteter är (2,7 jämfört med 
3,7) 
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8. Utbytet av utbildningen  
Studenterna fick svara på frågan hur de såg på betydelsen av den egna utvecklingen inom ett 
antal områden under utlandsstudierna. De fick även ange hur tillfredsställda de var med hur 
de själva utvecklades inom dessa områden under sin tid utomlands. 
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Figur 17. Betydelse av utveckling inom olika områden när man studerar utomlands. 
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De faktorer som bedöms ha störst betydelse är språkutveckling och personlig utveckling följt 
av ökad muntlig kommunikationsförmåga. Ökade personliga kontakter anses också som 
viktiga medan ökade professionella kontakter ges en lägre vikt. Vidare är det noterbart att en 
relativt låg andel av de svarande tycker att formella studieresultat är mycket viktigt.  
Kvinnorna uttrycker i något större utsträckning än männen att de tycker det är viktigt att sätta 
in det egna ämnet i ett kulturellt sammanhang. I övrigt föreligger det nästan inga skillnader 
mellan vad män respektive kvinnor bedömer som viktigt ur ett utvecklingsperspektiv.  
 
Av figur 18 framgår hur tillfredsställda studenterna är med sin egen utveckling inom ett antal 
olika områden. Ställningstagandet skedde på en skala från ”Inte alls tillfredsställande” till 
”Helt tillfredsställande”. 
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Tillfredsställelse med utvecklingen under utlandsstudierna
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Figur 18. Tillfredsställelse med utvecklingen inom ett antal områden under utlandsstudierna. 
Tillfredsställelsen har bedömts på en skala från ”Inte alls tillfredsställande” till ”Helt 
tillfredsställande” 
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Det är positivt att konstatera att de områden som bedömts som viktigast avseende 
utvecklingen under utlandsstudierna - språkutveckling och personlig utveckling – även är de 
områden inom vilka tillfredsställelsen med utvecklingen är störst. Det finns överlag ett ganska 
tydligt mönster där graden av tillfredsställelse följer graden av bedömd betydelse. Följaktligen 
är man minst nöjd med ”ökade professionella kontakter”, som även bedömdes som minst 
viktigt. 
 
Studenterna fick svara på frågan om de ansåg att tiden de tillbringat utomlands var för kort, 
lagom lång eller för lång. Två tredjedelar ansåg att tiden de varit utbytesstudenter var lagom 
lång medan drygt en fjärdedel (28 %) ansåg att den varit för kort.  
 
Då de svarande fick bedöma sin kompetens i det språk som dominerade i värdlandet före 
respektive efter sina utlandsstudier visade det sig att de flesta bedömde att det skett en 
betydande kompetenshöjning under utbytesstudierna. Exempelvis sade sig en knapp tredjedel 
besitta en god eller mycket god språkkompetens före sina utlandsstudier, medan motsvarande 
andel var tre fjärdedelar efter utlandsstudierna (se figur 19).  
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Figur 19. Bedömning av den egna kompetensen i värdlandets språk, före respektive efter 
utlandsstudierna. 
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9. Ekonomi 
 
9.1 Privatekonomi 
Som framgår av figur 20 nedan är det ytterst få studenter som har kunnat klara sina kostnader 
inom ramen för Erasmusstipendiet. Drygt 90% av de svarande uppger att de förutom 
Erasmusstipendiet även finansierade sina utlandsstudier via studielån/CSN, många gånger i 
kombination med egna besparingar eller bidrag från familjen. Att ta privata lån för att betala 
sina utgifter i samband med studierna utomlands är däremot mycket ovanligt. Endast någon 
procent säger att de använt sig av denna finansieringsform. 
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Figur 20. I vilken utsträckning täckte Erasmusstipendiet dina utgifter? 
 
 
För många studenter är det viktigt att veta vilken levnadsstandard de kan förvänta sig under 
den termin/det år de befinner sig utomlands. Förutom boendeförhållandena, som berörts i ett 
tidigare kapitel, är det intressant att veta hur mycket pengar man har att röra sig med. I en av 
enkätens frågor fick studenterna ta ställning till om de hade mer, mindre eller lika mycket 
pengar att röra sig med som utbytesstudent jämfört med vad de brukade ha hemma. 
Givetvis varierar svaren i hög utsträckning beroende på till vilket land man reser. Av alla 
svarande är det dock endast cirka en femtedel som svarar att de har mindre pengar att röra sig 
med jämfört med hemma. Betydligt fler (40%) svarar att de har mer eller mycket mer pengar 
att röra sig med under sina utlandsstudier. En lika stor andel säger att det rör sig om en 
ungefär lika stor disponibel tillgång som då de studerar hemma. De som säger att det har 
tillgång till mer pengar under sina utlandsstudier är ofta utbytesstudenter i något östeuropeiskt 
eller centraleuropeiskt land. 
 
 
9.2 Avgiftsbelagd utbildning? 
Svaren på frågan ”Fick du betala någon form av avgifter till värduniversitetet?” visar att det i 
merparten av Europas länder är ganska ovanligt att det tas ut någon form av avgift i samband 
med utbytesstudier. Av samtliga svarande har 21% uppgett att de har fått betala någon form 
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av avgift. Det är dock stora skillnader länderna emellan. Framförallt Tyskland men i viss mån 
även Österrike är länder där det i betydligt högre utsträckning förekommer att en avgift tas ut 
(se figur 21). 
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Figur 21. Fick du betala någon form av avgifter till värduniversitetet? (De vanligast 
förekommande utbytesländerna) 
 
 
10. Sammanfattande bedömning av utlandsstudierna 
Att med ord sammanfatta en upplevelse som att studera i ett främmande land under i många 
fall ganska lång tid, är svårt. När studenterna, som i en av enkätens sista frågor, ombeds att 
sammanfatta erfarenheterna av sina utlandsstudier på en femgradig skala från ”Dåliga” till 
”Mycket goda” kan det kännas nästan omöjligt. Resultatet av frågan ger ändå en klar 
indikation om att merparten av utbytesstudenterna har goda eller mycket goda erfarenheter av 
utlandsstudierna. Det finns inga stora skillnader mellan hur studenter från de olika 
fakulteterna har bedömt sina utlandsstudier. Det verkar inte heller föreligga några stora 
könsskillnader beträffande vilka erfarenheter man har av utlandsstudier (se figur 22). 
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Sammanfattande bedömning av erfarenheterna från 
utlandsstudierna
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Figur 22. Sammanfattande bedömning av erfarenheterna från utlandsstudierna. 
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11. Sammanfattning 
Resultaten som redovisas i rapporten bygger på svar från 781 studenter vid Uppsala 
universitet, som har studerat utomlands inom ramen för Erasmusprogrammet. 
 
Merparten (83%) av studenterna som har deltagit i utbytesstudier via Erasmusprogrammet har 
goda eller mycket goda erfarenheter av detta  
 
Enkätsvaren visar att andelen kvinnor som deltar i utbytesprogrammet är något högre i 
förhållande till andelen kvinnor registrerade på grundutbildningen vid Uppsala universitet. 
Genomsnittsåldern är ca 25 år på de utresande studenterna, och de har i genomsnitt ägnat sig 
åt drygt tre års heltidsstudier (127 poäng) före sina utlandsstudier. Skillnaderna mellan 
fakulteterna är dock ganska stora beroende på vilken typ av studier studenterna bedrev. 
Exempelvis är det en hög andel av studenterna från den farmaceutiska fakulteten som skriver 
examensarbete eller uppsats under sina utlandsstudier och därför följaktligen har fler 
avklarade studiepoäng vid avresan än övriga. Studenter från den medicinska fakulteten å 
andra sidan har i genomsnitt betydligt lägre antal avklarade poäng vid sina utbytesstudier, 
vilket troligtvis kan förklaras av att de i högre utsträckning än övriga gör 
praktik/klinisk/praktik under sin utlandsvistelse. 
Antalet utresande är störst från den samhällsvetenskapliga fakulteten (40% av svaren) följt av 
den juridiska fakulteten (22%). Sett till storleken på fakulteterna är det dock störst andel 
utresande från den juridiska fakulteten.  
 
Drygt en tredjedel av studenterna hade på förhand definitivt bestämt vilka kurser de skulle 
läsa vid värduniversitetet. Av dem som hade bestämt sig kunde lite mer än hälften genomföra 
sina planer. Den främsta orsaken till förändrade planer var att studenterna hittade andra bättre 
kurser vid ankomsten, något som mer än hälften (57%) angav som skäl. En annan vanligt 
förekommande (32%) orsak var att kursen inte gavs när de anlände.  
 
På frågan om varför studenten ville läsa utomlands finns två helt dominerande orsaker. Mer 
än 80% svarar att de önskade omväxling och nya upplevelser eller att de ville använda egen 
språkkompetens. Den mest betydelsefulla kontakten inför beslutet att välja studieort och 
universitet är andra studenter som har läst utomlands följt av internationella handläggare vid 
Uppsala universitet. Det bör dock uppmärksammas att olika kontakter inte har så stor 
betydelse för de svarande då merparten uppger att sådana kontakter är oviktiga för deras val. 
 
Det som är viktigt för studenterna den första tiden utomlands är att få information om 
studiernas uppläggning och tillgång till Internet. Sammanställningen visar att studenterna är 
nöjda med tillgången till Internet medan information om studiernas uppläggning förefaller att 
fungera sämre. 
 
Vilken form av boende studenterna har under utlandsvistelsen skiljer sig i stor utsträckning åt 
mellan länderna. I Spanien är privat boende helt dominerande liksom i Grekland, Italien och 
Irland. I Portugal, Belgien, och Frankrike är privat boende fortfarande vanligast, men boende i 
studentkorridor är också ganska vanligt förekommande. För utbytesstudenter i Holland är 
däremot boende i studentkorridor den helt dominerande boendeformen (ca 80%). Den främsta 
förmedlaren av dessa bostäder är värduniversitetet. I Spanien och Irland förmedlas de flesta 
bostäder på den privata marknaden.  
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Svaren på frågorna som rör det sociala livet under vistelsen visar att de svenska studenterna 
främst umgås med utbytesstudenter från andra länder. Kontakterna med värdlandets studenter 
är inte lika vanliga även om utbytesstudenterna anser att det är viktigt att umgås med dem.  
 
De svårigheter studenterna stöter på är framför allt administrativt krångel och bristande 
kunskaper om kursernas uppläggning. Svårigheterna varierar i vissa fall beroende på vilket 
land som studenterna besöker. De som vistades i Portugal upplever t ex att de egna bristande 
språkkunskaperna var den klart största svårigheten, medan studenter i Storbritannien, Irland 
och Holland snarare ser det som en av de mindre svårigheterna de möter. Vidare upplever de 
som reste till Spanien och Frankrike i något högre utsträckning än övriga att de har problem 
med anpassningen till nya undervisningsmetoder. Problem som ensamhet och isolering samt 
otillbörlig särbehandling förekommer enligt svaren i ringa omfattning. 
 
När det uppstår problem och studenten har varit i behov av särskild service eller hjälp har 
kontakten med värduniversitetets internationella handläggare varit den mest betydelsefulla. 
Även stöd från inhemska studenter och lärare vid värduniversitetet, liksom andra 
utbytesstudenter, uppges som viktiga. 
 
Ungefär var fjärde person i undersökningen har studerat i ett engelskspråkigt land (Irland eller 
Storbritannien), men det är drygt hälften (53%) som har deltagit i undervisning som bedrivits 
på engelska. Även franska och tyska är vanligt förekommande undervisningsspråk, ca 30% av 
studenterna har följt undervisning på dessa språk.  
 
Studenterna har i genomsnitt en total studietid på 30 timmar i veckan utomlands och 31 
timmar i veckan på hemmaplan. Störst skillnad mellan hur många timmar de totalt ägnar åt 
studierna har de farmaceutiska studenterna med 44 timmar/vecka utomlands och 33 
timmar/vecka vid Uppsala universitet. En tänkbar förklaring till detta är att en betydligt större 
andel av farmacistudenterna, jämfört med andra studenter, ägnar sina utlandsstudier åt 
examensarbete/uppsats.  
 
Beträffande deltagande i undervisning kan noteras att studenter inom teknisk-
naturvetenskaplig fakultet deltar i 23 timmars undervisning per vecka vid Uppsala universitet 
men endast 18 timmar per vecka utomlands. Studenter från den historisk-filosofiska 
fakulteten deltar däremot i dubbelt så mycket undervisning utomlands (14 timmar/vecka) 
jämfört med hemma (7 timmar/vecka). 
 
Studenterna fick även svara på frågan hur tillfredsställda de var med olika inslag i 
utlandsstudierna. Svaren visar att de flesta är nöjda med den egna studieinsatsen. Vidare 
framkommer att studenterna i viss mån verkar tilltalas av att arbeta självständigt eftersom 
tillfredsställelsen med självstudier och uppsats/examensarbete är störst samtidigt som man är 
minst nöjd med grupparbeten som undervisningsform. Även kursinnehållet, biblioteks-
resurser, datorer/IT-resurser och utbildningens kvalitet är förhållanden som studenterna är 
nöjda med. 



  
 

34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

För mer information 
kontakta gärna 

 
Olof Ingesson 

Olof.Ingesson@uadm.uu.se 
018-471 17 36 

 
eller besök 

www.uadm.uu.se/kvalitet 
 
 
 

Enheten för kvalitet och utvärdering 
________________________________________________________________ 
Uppsala universitet 
Box 256 
751 05 Uppsala 
  


