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ANALYS AV ANTAGNINGS- OCH GENOMSTRÖMNINGS- 
MÅTT FÖR UTBILDNINGSPROGRAM
Ett allmänt krav på landets lärosäten om breddad studentrekrytering kan föranleda 
ett ökat behov av utvärderingar och uppföljningar av de utbildningar som ges. Vid 
Mälardalens högskola finns idag en kvalitetspolicy för hur ett sådant arbete ska 
bedrivas. Utifrån den presenteras i denna rapport ett utkast på metod för regis-
terbaserad uppföljning av utbildningsprogram. Därtill tillämpas som ett exempel 
metoden i en uppföljning av Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, där 
sex studentkohorter med nybörjarstart under perioden 2010–2015 har följts under 
en mätperiod av sex respektive åtta studieperioder.

Det empiriska materialet i studien består av uppgifter hämtade från antag-
ningssystemet NyA och studiedokumentationssystemet Ladok. Det ligger till 
grund för analys av följande antagnings- och genomströmningsrelaterade mått: 
antagningsgrad, meritmedelvärde, studentkohorternas sammansättning utifrån 
urvalsgrupper, kvarvarograd, prestationsgrad och examensgrad. Då metoden är 
tänkt att kunna tillämpas utan krav på djupare kunskaper i statistisk analys, består 
analysen i tolkningar av univariata respektive bi-/multivariata diagram. Resultaten 
från studien jämförs sedan i en diskussion med mått framtagna på nationell nivå 
av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) samt Universitets- och högskolerådet (UHR).

Studien innehåller avslutningsvis en metodologisk diskussion, några reflek-
tioner kring framtida motsvarande studier, samt en utförlig beskrivning av de 
metodologiska handgrepp som har tillämpats under studiens gång.

Jonaz Juura är fil. mag. i sociologi och arbetar som projekt-
assistent inom den administrativa avdelningen på Akade-
min för ekonomi, samhälle och teknik. Han har tidigare 
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Nomenklatur 

Symboler 
pnom Uppnådd prestationsgrad uttryckt i procent av nominell maxpoäng 

för en studentkohort under ett programs nominella varaktighet – 
t.ex. sex studieperioder för ett treårigt program – inklusive presta-
tioner vid omtentamina och examensarbeten senast t.o.m. sep-
tember månad. 

pnom+2 Uppnådd prestationsgrad uttryckt i procent av nominell maxpoäng 
för en studentkohort t.o.m. två studieperioder utöver ett programs 
nominella varaktighet – t.ex. studieperiod åtta för ett treårigt 
program – inklusive prestationer vid omtentamina och examens-
arbeten senast t.o.m. september månad. 

 Genomsnittligt ackumulerad uppnådd poängprestation för en stu-
dentkohort under ett programs nominella varaktighet – t.ex. stu-
dieperiod sex för ett treårigt program – inklusive prestationer vid 
omtentamina och examensarbeten senast t.o.m. september månad. 

 Genomsnittligt ackumulerad uppnådd poängprestation för en stu-
dentkohort t.o.m. två studieperioder utöver ett programs nomi-
nella varaktighet – t.ex. studieperiod åtta för ett treårigt program – 
inklusive prestationer vid omtentamina och examensarbeten senast 
t.o.m. september månad. 

Pmax Nominell maxprestation för ett program – t.ex. 180 hp för ett tre-
årigt program. 
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Förord 

Föreliggande studie är sprungen ur ett önskemål från ledningen vid Akademin 
för ekonomi, samhälle och tekink (EST) vid Mälardalens högskola om att ge-
nomföra interna uppföljningar över tid av utbildningsprogram inom akademin. 
Ramarna för hur sådana uppföljningar bör utföras har varit lediga, och därför 
utgör utformning av metoddesign en del av studien. 

Metoddesignen i denna studie kan till stor del beskrivas som empiriguidad, 
då jag har utgått från de relevanta data som jag utan tidigare erfarenheter av de 
båda systemen har kunnat extrahera från NyA respektive Ladok. Detta har 
mynnat ut i en tämligen sammanhållen mätmetod som fokuserats till just utbild-
ningsprogram, och därmed avviker till viss del från såväl Universitetskansler-
ämbetets som Universitets- och högskolerådets generella mätmetoder som ut-
vecklats för både utbildningsprogram och enstaka kurser. Därutöver har ett antal 
jämförelsemått definierats som begrepps- och beräkningsmässigt delvis avviker 
från de gängse – i syfte att skapa en så klar och kohorent språklig och be-
räkningsmässig logik som möjligt i rapporten. 

Min målsätting är dock att den i studien utvecklade metoden i första hand 
kan ses som ett utkast för eventuell vidareutveckling för att genomföra lärosätes-
interna uppföljningar av olika program men också mellan olika studentkohorter 
inom ett och samma program. I andra hand kan studien möjligen ge en indika-
tion på hur uppföljningar i stället bör utformas. 

En stor del av rapporten består av en genomförd uppföljning av Högskole-
ingenjörsprogrammet i byggnadsteknik om 180 hp. Resultatredovisningen är 
tämligen omfattande och innehåller mer eller mindre komplexa diagram och 
därtill hörande tolkningar. Detta kan delvis ses som en konsekvens av en annan 
målsättning med den utvecklade metoden: att den inte med nödvändighet ska 
kräva några djupare kunskaper i statistisk analys. 

Studiens metoddesign, genomförda uppföljning och dokumentation har 
verkställts av undertecknad under perioden april – oktober 2019. 

Västerås i oktober 2019 
Jonaz Juura 
Fil. mag. i sociologi och projektassistent 
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Sammanfattning 

Utifrån krav på breddad rekrytering av studenter till utbildningar vid landets 
lärosäten kan goda skäl finnas att följa upp genomströmningen inom olika ut-
bildningsprogram. Därtill har fakultetsnämnden vid Mälardalens högskola 
beslutat om en modell för uppföljning av lärosätets utbildningar utifrån den 
kvalitetspolicy som tidigare har fastställts. I denna policy betonas att det syste-
matiska kvalitetsarbetet ska årligen genomföras nära verksamheten samt ska utgå 
från det dagliga kvalitetsarbetet som bedrivs vid högskolan. Modellen för hur 
uppföljningen ska genomföras beskrivs i sju punkter, varav den fjärde punkten 
avser analyser av utbildningsprogram. Föreliggande studie kan ses som ett 
komplement till denna punkt, då studien berör vissa moment som ingår i pro-
gramanalysen: söktryck samt genomströmning och prestationsgrad. 

Till skillnad från den årliga analysen enligt ovan nämnda modell har denna 
studie en mätperiod som sträcker sig över flera års studentkohorter, för att där-
igenom illustrera och analysera utvecklingen över tid. För detta har ingen före-
slagen arbetsmodell funnits till hands, varför syftet för studien har varit att både 
utveckla ett utkast till metod för registerbaserad uppföljning av olika utbild-
ningsprogram samt att med den föreslagna metoden genomföra en uppföljning 
av ett utvalt utbildningsprogram inom Akademin för samhälle, ekonomi och 
teknik – Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik om 180 hp. Rap-
porten redogör således både för en utförd uppföljning av nämnda utbildnings-
program och för en beskrivning av metoden. 

Uppföljningen baseras på data hämtade från antagningssystemet NyA och 
studiedokumentationssystemet Ladok. Inför analysen har dessa data legat till 
grund för framtagning av jämförbara antagningsmått för det nämnda utbild-
ningsprogramet – antagningsgrad, sammansättning av studentkohorter utifrån 
urvalsgrupper samt meritmedelvärden – samt följande mått för genomström-
ningen: kvarvarograd, prestationsgrad och examensgrad. De sex studentko-
horter som omfattas av analysens mätperiod påbörjade programmet under 
perioden 2010−2015. 

Studiens resultat pekar i korthet och i huvudsak på att antagningsgraden för 
programmet har minskat betydligt under mätperioden, samtidigt som merit-
medelvärdena har ökat – i synnerhet för den ca tredjedelen av studenterna som 
antagits via resultat vid högskoleprov. Vidare framkommer att såväl kvarvaro-
graden som prestationsgraden har ökat över tid, samt att under senare hälften 

Analys av 
utvecklingen 
över tid 

Uppföljning 
och metod-
beskrivning 

Sex 
student-
kohorter  
med start 
2010–2015 

Minskad 
antagnings-
grad 

Ökade 
meritmedel-
värden 

Ökad kvar-
varo- och 
prestations-
grad 



 

xi 

Problematisk 
examens-
grad 

av mätperioden så har studenterna i genomsnitt erhållit sina poäng snabbare än 
de föregående studentkohorterna. Den ökade kvarvarograden samvarierade i 
huvudsak med a) minskad antagningsgrad, b) ökad andel studenter från urvals-
grupperna betyg utan kompletteringar från gymnasieskolans gamla respektive 
nya betygssystem samt med c) ökade meritmedelvärden. Detta medan den ökade 
prestationsgraden i huvudsak samvarierade endast med a) minskad antagnings-
grad och b) ökade meritmedelvärden. Således ser studentkohorternas samman-
sättning utifrån urvalsgrupper ut att ha haft större inverkan på kvarvarograden 
än på prestationsgraden. Prestationsgradens ökning var dessutom större än 
kvarvarogradens, vilket kan indikera en ökad poängeffektiviteten i genomström-
ningen under mätperioden. Dock framstod examensgraden som något proble-
matisk, då den varierade tämligen stort under mätperioden och varken följde 
utvecklingsmönstret för meritmedelvärdena, kvarvaro- eller prestationsgraden, 
och inte heller förändringar i studentkohorternas sammansättning utifrån urvals-
grupper. 

I jämförelser med studier utförda av Universitetskanslerämbetet samt Uni-
versitets- och högskolerådet framkommer att antagningsgraden för det gran-
skade programmet var betydligt lägre än på generell nationell nivå, men också 
att den sjönk mer under mätperioden. Vidare framkommer inte endast att kvar-
varograden gott och väl var i paritet med andra högskoleingenjörsprogram i 
landet, dessutom stod den sig mycket väl i en jämförelse med andra högskole-
ingenjörsprogram inom lärosätet. Ökad prestationsgrad var också gemensam 
med utvecklingen på nationell nivå. Dock var ökningen större för det granskade 
programmet på grund av låg prestationsgrad vid mätperiodens inledning. Vid 
dess slut hade nivån för prestationsgraden närmat sig de andra yrkesexamens- 
och generella programmens prestationsgrader. Examensgradens varierande ut-
vecklingstrend framstod dock fortfarande som problematisk, och nivåerna var i 
genomsnitt betydligt lägre än för högskoleingenjörsprogram på nationell nivå. 
Vidare kan de ökade meritmedelvärdena – i synnerhet gällande resultat från hög-
skoleprov – också eventuellt framstå som problematiska om effektivitets- och 
ekonomiperspektivet för lärosätets del ställs mot kravet på breddad rekrytering, 
vilket inte har analyserats här men som bör ingå i framtida eller kompletterande 
uppföljningar/utvärderingar. 

I rapportens senare del diskuteras metodologiska aspekter på studien – i 
synnerhet skillnader i mätmetoder jämfört med UKÄ:s årsrapporter – samt 
reflektioner inför framtida uppföljningsstudier. Rapporten avslutas med en 
genomgång av de väsentligaste metodologiska handgreppen som har gällt för 
inhämtning och analys av data. 
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Effektivitet 
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1 Bakgrund och syfte 

Universitet och högskolor ska enligt högskolelagen (1992:1434) aktivt främja och 
bredda rekryteringen till högre utbildning, med vilket avses att värna om att stu-
dentpopulationens sammansättning i så stor utsträckning som möjligt ska vara 
representativ för befolkningen i stort. Detta uppdrag har sedermera skärpts 
genom promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning (U2017/0382/UH), där 
lärosätena åläggs att befrämja studenternas möjligheter att såväl söka, påbörja 
och fullfölja högre utbildning. 

I och med dessa direktiv blir uppföljningar av olika utbildningars genom-
strömning – med vilket avses hur väl studenter klarar av att slutföra studierna – 
viktiga att göra, exempelvis genom att studera om genomströmningen skiljer sig 
åt mellan studentgrupper med olika bakgrund och/eller hur den skiljer sig mellan 
olika utbildningar. För programutbildningar kan genomströmning exempelvis 
mätas i termer av kvarvaro, prestation och uttagen examen. 

Genomströmningen kan även vara viktig för lärosätenas egen del, då den kan 
bidra till en indikation på graden av effektivitet och resursutnyttjande. Genom-
strömningen är också viktig för lärosätenas ekonomi, då en viss del av den 
statliga ersättningen till lärosätena baseras på studenternas poängskörd. 

Fakultetsnämnden vid Mälardalens högskola redogör i Modell för uppföljning av 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå (dnr 2019/0661) för beslut om en modell 
för uppföljning av lärosätets utbildningar utifrån kvalitetspolicy dnr 2015/2295 
(Stöd till utbildning: Kvalitet och uppföljning, u.d.). I denna policy betonas att 
det systematiska kvalitetsarbetet ska årligen genomföras nära verksamheten samt 
ska utgå från det dagliga kvalitetsarbetet som bedrivs vid högskolan. Modellen 
för hur uppföljningen ska genomföras beskrivs i följande sju punkter: 

1. Kursvärderingar av samtliga kurser. 

2. Kursanalyser av samtliga kurser. 

3. Programvärderingar av samtliga utbildningsprogram. 

4. Programanalyser av samtliga utildningsprogram. 

5. Screeningfrågor för samtliga utbildningsprogram. 

6. Uppföljning av samtliga utbildningsprogram. 

7. Fördjupad uppföljning av utbildningsprogram. 
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Föreliggande studie kan ses som ett komplement till punkt 4 i denna modell, då 
studien berör vissa moment som ingår i programanalysen: söktryck samt genom-
strömning och prestationsgrad. 

Till skillnad från den årliga analysen har dock denna studie en mätperiod som 
sträcker sig över flera års studentkohorter, för att därigenom illustrera och 
analysera utvecklingen över tid. Därtill har inte någon föreslagen modell funnits 
till hands för hur en sådan analys bör genomföras. Syftet med föreliggande studie 
är därför att både 

 utveckla ett utkast till metod för registerbaserad uppföljning av olika 
utbildningar vid lärosätet 

 med den föreslagna metoden genomföra uppföljning av ett utvalt 
utbildningsprogram inom Akademin för ekonomi, samhälle och 
teknik. 



Disposition 
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2 Disposition 

Rapporten disponeras på följande vis: 

 Huvuddelen av rapporten utgörs av en genomförd uppföljnings-
studie med hjälp av metoder som har tagits fram under arbetets 
gång. Redogörelsen har en konventionell disposition för upp-
följningsstudier, bestående av kapitlen Metod, Resultat, Diskussion och 
Inför framtida studier. 

 Då rapporten också är tänkt att kunna tjäna som en praktisk hand-
ledning för framtida uppföljningar – helt eller delvis utifrån den här  
föreslagna metoden – utgörs slutdelen av rapporten av detaljerade 
beskrivningar för de väsentligaste handgreppen i antagnings- och 
studiedokumentationssystemen, samt för bearbetningen av därifrån 
hämtade data. Handledningen kan måhända också tjäna som ett 
underlag för vidare utveckling av metoden. Denna del av rapporten 
återfinns under kapitlet Praktiska handgrepp. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs följande metodologiska aspekter av föreliggande studie: 

 vilket utbildningsprogram som ingår i studiens urval 

 vilka register data har hämtats från 

 tidpunkt för hämtning av data från registren 

 från vilka tidsperioder – här kallat mätperioder – som data har 
hämtats 

 vilka jämförbara mått för antagning och genomströmning som har 
framställts utifrån inhämtade data 

 vilken analysmetod som har tillämpats. 

3.1 Utvalt utbildningsprogram 
Följande program ingår i studien: 

 Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 180 hp. 

3.2 Tillämpade register 
De databasregister som har varit tillgängliga för extrahering av data på student- 
respektive studentkohortsnivå utgörs av 

 antagningssystemet via NyA-klienten  

 det studieadministrativa systemet Ladok. 

3.3 Tidpunkt för datainhämtning 
Data från de ovan nämnda registren har i huvudsak hämtats under perioden april 
till maj månad 2019. 
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3.4 Mätperioder 
För att i analysen få fram mätvärden som är jämförbara mellan olika program 
och mellan olika studentkohorter inom ett program måste hänsyn tas till tids-
aspekten, med vilket avses det relativa ”tidsfönster” inom vilket mätning görs 
för respektive studentkohorts kvarvaro-, prestations- och examanesgrad. I 
denna studie tillämpas två kompletterande relativa mätperioder: 

 Nominell studietid – det planerade antalet studieperioder/termin-
er för ett program, t.ex. sex studieperioder för ett treårigt 180 hp-
program. I konkret bemärkelse omfattar den nominella studietiden 
här även den efterföljande omtentamensperioden, t.ex. som mest 
t.o.m. september månad ut för program vars nominella slutperiod är 
i juni. 

 Förlängd studietid – en tänkt förlängning av studietiden som här 
har begränsats till två ytterligare studieperioder/terminer – d.v.s. åtta 
terminer för ett treårigt program 180 hp-program – för att även 
inkludera poäng från studenter som har behövt något längre tid på 
sig för att ta poäng inom programmet. Även denna studietid om-
fattar den efterföljande omtentamensperioden enligt ovan. 

De kronoligskt absoluta mätperioderna – d.v.s. mellan vilka årtal mätning utförs 
– kan således variera mellan olika program, då den nominella utbildningstiden 
för dem kan variera. Därtill har hänsyn tagits till en prioritering att inkludera så 
i tiden aktuella studentkohorter som möjligt, men samtidigt studentkohorter vars 
registrerade antagnings- och genomströmningsdata kan anses tillräckligt 
kompletta i studiedokumentationssystemet. Av sådana skäl har tidsspannet 
begränsats såväl bakåt som framåt i tiden. 

Konsekvensen av denna tidsavgränsning har blivit att i studien ingår sex stu-
dentkohorter från utvalt program, vars sista nominella studieperiod inföll vår-
terminen 2018 och vars förlängda studietid således inföll vårterminen 2019. Då 
omtentamensperioder har inkluderats i mätperioderna innebär detta att genom-
strömningsdata från våren 2019 är högst preliminära i skrivande stund, och de 
bör uppdateras under hösten 2019 – av validitetskäl förslagsvis tidigast i oktober 
månad.1 

För det treåriga programmet om 180 hp som här analyseras innebär ovan-
stående att den absoluta mätperioden inkluderar studentkohorter som antogs till 
programmet under perioden 2010–2015. 

                                                      
1. Detta för att minska risken för att ev. försenade registreringar påverkar resultatet. 
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3.5 Framtagna mått för antagning 
I detta avsnitt redovisas de mått som har tagits fram i studien i syfte att illustrera 
antagningsrelevanta storheter, baserat på de data som hämtats med hjälp av 
NyA-klienten. 

3.5.1 Antagningsgrad 
Då det så kallade söktrycket kan tänkas påverka genomströmningen på ett ut-
bildnignsprogram kan skäl finnas att illustrera detta söktryck. Från antagnings-
systemet har därför följande data på (aggregerad) studentkohortsnivå hämtats: 

 totalt antal behöriga sökande till urval 1, oavsett hur de sökande 
har prioriterat berört program utifrån första-, andra- respektive 
tredjehandsval 

 antal antagna vid det slutliga urvalet, vilket oftast är likvärdigt 
med antalet tillgängliga utbildningsplatser. 

Kvoten mellan antalet antagna och antalet sökande kan uttryckt i andelar (d.v.s. 
procent) utgöra ett jämförbart mått som illustrerar det relativa söktrycket, vilket  
i denna rapport uttrycks som antagningsgrad: ett relativt högt söktryck resul-
terar i en låg andel antagna – d.v.s. en låg antagningsgrad – och vice versa. 

3.5.2 Studentkohorternas sammansättning utifrån 
urvalsgrupper 

De antagna studenterna kommer från olika meritbaserade urvalsgrupper, och 
hur stor andel av studentkohorterna som kommer från respektive urvalsgrupp 
kan variera under mätperioden. I någon mån kan måhända studentkohorternas 
sammansättning utifrån dessa urvalsgrupper påverka genomströmningen på 
programmen. Därför har mått för studentkohorternas procentuella samman-
sättning utifrån urvalsgrupper ansetts relevant att redovisa, i syfte att pröva ett 
sådant antagande. 

Följande urvalsgrupper berörs i föreliggande studie: 

 DA = direktantagning från tekniskt basår 

 BI = gymnasiebetyg utan komplettering från det gamla gymnasiella 
betygssystemet 

 BII = gymnasiebetyg med komplettering 
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 BIEX = gymnasieexamen utan komplettering från det nya gym-
nasiella betygssystemet (fr.o.m. 2014 års urval) 

 BIII = betyg från utländsk gymnasieutbildning 

 HP = resultat från högskoleprov. 

3.5.3 Meritmedelvärde för studentkohorter 
Meritvärdesdata har hämtats för sökande i varje studentkohort utifrån de ovan 
nämnda urvalsgrupperna, och meritvärdena för respektive urvalsgrupp sträcker 
sig inom följande officiella intervall: 

 DA: 999 för samtliga2 

 BI: 1–2250 

 BII: 1–2250 

 BIEX: 100–2250 

 BIII: 300–5003 

 HP: 5–200. 

Centralmåttet medelvärde för samtliga urvalsgrupper inom respektive student-
kohort – utom DA, då samtliga sökande i den kategorin har erhållit samma värde 
– har beräknats och utgör jämförbart mått i denna studie. 

3.6 Framtagna mått för genomströmning 
Genomströmningen på ett utbildningsprogram kan mätas på flera olika sätt. 
UKÄ föreslår bland annat följande tre mått (Svensson, 2018): 

 kvarvaro det andra läsåret, vilket illustrerar vad som händer i 
början av längre utbildningar då de flesta studieavbrotten antas ske 
under det första läsåret eller inför det andra 

                                                      
2. Ett kvantitativt värde som i antagningssystemet symboliserar direktantagning. 
3. I de statistiska extrakten från NyA är de numeriska meritvärdena för BI, BII och BIEX samt 
HP två tiopotenser lägre än de redovisade poängintervallen ovan. Detta gäller dock inte för BIII, 
vars statistiska mått ser ut att falla inom ovan angivna intervall. Orsaken till denna diskrepans i det 
empiriska materialet har inte utretts inom ramen för denna studie, då det saknar betydelse för 
studiens resultat eftersom urvalsgruppernas meritvärden inte jämförs sinsemellan. 
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 prestationsgrad, vilket illustrerar den beräknade kvoten mellan 
studenternas totala antal avklarade helårsprestationer (vilket utgörs 
av kvoten mellan det ackumulerade antalet tagna poäng och nomi-
nell helårsprestation) och antalet helårsstudenter4 (se även UKÄ, 
2017 s. 8) 

 examensgrad5, vilket illustrerar hur stor andel av nybörjarna som 
tar examen senast tre år efter den nominella studietiden för ett ut-
bildningsprogram. 

Under förevarande studie har vissa svagheter eller svårigheter med dessa mått 
identifierats, vilket har påverkat utformningen av de andra mått som har 
tillämpats här. Dessutom har en strävan funnits att så långt som möjligt tillämpa 
samma mätperioder för de tre måtten. Nedan redogörs för och motiveras dessa 
mått, vars data har hämtats från Ladok. 

3.6.1 Kvarvarograd 
Kvarvaro det andra läsåret enligt ovan fångar endast upp vad som har hänt 
gällande studieavbrott under de inledande två studiperioderna eller mellan den 
andra och tredje, inte vad som hänt därefter. 

I föreliggande rapport tillämpas i stället kvarvarograden för respektive 
studentkohorts nominellt sista studieperiod, med vilket avses kvoten mellan 

a) antal registrerade studenter den nominellt sista studieperioden 
på programmet; och 

b) antal registrerade studenter inför den första studieperioden på 
programmet. 

I detta mått ingår inte studenter som endast omregistrerats på kurser inom pro-
grammet, och inte heller studenter som har gjort uppehåll, avbrutit studierna 
eller av andra orsaker kategoriserats som bortfall från programmet. Däremot 
ingår studenter som har tillkomit efter den första delen av respektive studie-
period. 

                                                      
4. Vid beräkning av prestationsgraden analyseras kursregistreringarna och olika parametrar kopp-
lade till dessa. Avklarade poäng för varje kursregistrering följs upp under registreringsterminen 
och de tre efterföljande terminerna.  
5. Författaren till UKÄ-rapporten använder begreppet examensfrekvens, med vilket avses den rela-
tiva frekvensen uttryckt i andelar (procent). I syfte att harmonisera språkbruket i denna rapport 
används här i stället begreppet examensgrad. Innebörden är dock den samma. 
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3.6.2 Prestationsgrad 
I den här studien används inledningsvis en annan formulering för definitionen 
av prestationsgrad än den av UKÄ ovan. I praktiken lär dock innebörden över-
ensstämma. UKÄ:s mått är framtaget i syfte att kunna jämföra olika utbildningar 
med varandra – enstaka kurser såväl som program – och därför behöver om-
räkning till helårsstudenter och helårsprestationer göras. I föreliggande studie 
utgår emellertid metoden från att endast nominellt avslutade helfartsprogram 
analyseras, och därför kan en omräkning till helårsstudenter och -prestationer 
anses som redundant. I stället utgår måttet från den nominellt maximala poängen 
från respektive avslutat program. 

Utöver den nämnda skillnaden finns dock ytterligare minst en: UKÄ:s 
mätperiod för prestationsgrad på program sträcker sig i vissa studier endast över 
de fyra första studieperioderna (UKÄ, 2017 s. 8), medan i föreliggande studie 
sträcker den sig över hela programmets nominella (respektive förlängda) ut-
bildningstid. Då det totala antalet avhopp från ett program kan förväntas bli 
större under den nominella studietiden än endast under de fyra första 
studieperioderna, så kan prestationsgraden förväntas bli något lägre i den här 
studien jämfört med prestationsmått framtagna av UKÄ.6 

Med prestationsgrad avses i den här studien kvoten mellan 

a) genomsnittligt antal ackumulerade poäng för respektive stu-
dentkohort inom programmet, dels uppnådda senast den nominellt 
sista studieperioden (Ρ ,	dels senast under den förlängda stu-
dietiden (Ρ ; och 

b) nominellt max antal möjliga poäng (Pmax) för programmet (t.ex. 
180 hp för ett treårigt program). 

Ovanstående kan formuleras med följande två ekvationer. Den nominella pres-
tationsgraden  för en studentkohort kan uttryckas som 

Ρ
Ρ

 (Ekvation 1) 

och följaktligen kan ekvationen för prestationsgrad för två studieperioder efter 
den nominellt sista studieperioden 	uttryckas som 

                                                      
6. Avhoppade studenters prestationer inkluderas således i studentkohorternas prestationsgrad. 
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Ρ
Ρ

 (Ekvation 2) 

Inkluderade i dessa respektive mått är således poäng som tagits under nominell 
respektive förlängd studietid – inklusive poäng som tagits i samband med om-
tentamen och examensarbete t.o.m. september månad den efterföljande ter-
minen. Denna tidsgränsdefinition gäller såväl poäng tagna från avklarade som 
från ej avklarade kurser. 

Studenter i en studentkohort som saknar registrerade prestationer inom ett 
program inkluderas inte i dessa mått, däremot avhoppade studenters poäng 
tillika studenters tillgodoräknade poäng från kurser utanför programmet – under 
förutsättning att poängen tagits under den nominella respektive förlängda 
studietiden. Om tidpunkt för de tagna och sedan tillgodoräknade poängen 
saknas i studiedokumentationen har poängen inkluderats i det beräknade presta-
tionsmåttet. 

Prestationer för studenter med studieupphåll och senare återupptagna studier 
och därefter tagna poäng inom programmet inkluderas såtillvida att de poäng 
räknas som erhållits inom ramen för programmets ursprungliga nominella 
respektive förlängda studieperiod – inklusive omtentamensperioder enligt ovan. 
Detta under förutsättning att sådana studenter fortfarande ingår i sina ur-
sprungliga studentkohorter i Ladok, vilket dock inte alltid behöver vara fallet.  

3.6.3 Examensgrad 
Examensgrad kan mätas på lite olika sätt med avseende på mätpderiod. Därtill 
har den tidigare myndigheten Högskoleverket i en studie fastslagit att examens-
grad – vilket mäter andelen studenter med avlagd examen efter ett visst antal år 
efter att de påbörjade sina studier – förvisso kan vara ett gångbart genom-
strömningsmått för utbildningsprogram som ger examen för legitimationsyrken, 
men är mindre relevant för att analysera generella program (Eriksson, Amnéus, 
& Almgren, 2009). I synnerhet tycks det sistnämnda gälla för högskoleingenjörs-
programmen, som uppvisade endast 37 procents examensgrad – vilket rankade 
dem sist bland trettio olika undersökta programs examina. Men även civil-
ingenjörsprogrammen uppvisade en relativt låg andel uttagna examina – 63 
procent, vilket rankade dem på tjugofjärde plats (ibid., s. 23). Detta generella 
mönster kan vara värdefullt att ha i åtanke inför denna studie, även om 
mätperioderna skiljer sig åt och därför sannolikt bidrar till andra nivåer resultat-
mässigt. 
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I Högskoleverkets nämnda studie sträckte sig mätperioden från en samman-
slagen kohort av studenter som påbörjade sina studier höstterminen 1994, 1996, 
1998 samt 2000 och till examen under läsåret 2007/08 – d.v.s. som minst 7 år 
och som mest 14 år. I föreliggande studie mäts examensgraden under ett 
betydligt kortare tidsspann enligt redogörelsen för mätperioden ovan – upp till 
två studieperioder/terminer efter nominell studietid. Därför kan det te sig rimligt 
att de examensgrader som erhålls i föreliggande studie är lägre än de i Högskole-
verkets studie. 

Studenternas benägenhet inom varje studentkohort att ta ut examen, d.v.s. 
examensgraden, beräknas i denna studie som kvoten mellan  

a) antal studenter som tagit examen inom programmet någon gång 
under nominell eller förlängd studietid, och 

b) antal studenter som var registrerade inför den första studie-
perioden. 

3.7 Analys 
Analysen i studien består av två delar: 

1. Tolkning av genererade univariata diagram utifrån ovan redovisade jäm-
förelsemått. 

2. Tolkning av bi-/multivariata diagram med sammanvägda nivåer och ut-
vecklingstrender i form av ”best fit” regressionslinjer för de olika fram-
tagna antagnings- respektive genomströmningsmåtten. Således en 
enklare, diskuterande form av korrelationsanalys. 

En sådan ansats har valts främst för att ett delsyfte med studien har varit att ta 
fram en uppföljningsmetod som ska kunna tillämpas även av den som är mindre 
intresserad av eller har begränsade kunskaper i numeriska metoder för statistiska 
mått. Detta medför att analysmetoden främst kan beskrivas som en analytisk 
diskussion snarare än en strikt matematisk analys.
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4 Resultat 

I detta kapitel följer först en sammanfattning av resultaten från analyserna av 
antagnings- och genomströmningsmått för det utvalda utbildningsprogrammet. 
Därefter följer en mer detaljerad redogörelse för hur resultaten har framställts 
utifrån analyserna av de olika framställda måtten. 

Utifrån studiens delsyfte att utveckla ett utkast till uppföljningsmetod pre-
senteras här ett tämligen stort antal analyser utifrån både enskilda och olika kom-
binationer av parametrar – i det senare fallet såväl där en viss samvariation kan 
se ut att gälla, men ibland också inte. I en framtida uppföljning utifrån metoder 
som föreslås i denna studie och med syftet att visa på endast samvarierande 
parametrar torde således antalet presenterade analyser bli mindre. 

4.1 Sammanfattning 
Sammanfattningen av resultaten kan i korthet formuleras som (de huvudsak-
ligaste resultaten med fet stil) 

 minskad antagningsgrad och höjda meritmedelvärden, det sist-
nämnda i synnerhet för dem som antogs genom resultat vid hög-
skoleprov (HP) 

 ca 80 procent av studenterna antogs på grundval av gymnasiebetyg 
utan komplettering (BI och BIEX) samt utfrån resultat från hög-
skoleprov (HP); andelens sådana studenter minskade dock bland de 
senare studentkohorterna till förmån för en ökad andel direktan-
tagna (DA) 

 ökad kvarvarograd över tid samvarierade positivt med en ökad 
andel studenter från urvalsgrupperna för betyg från gymnasiet utan 
komplettering (BI och BIEX) och med ökande meritmedelvärden, 
samt delvis minskad andel direktantagna från tekniskt basår (DA) 

 ökad prestationsgrad över tid samvarierade med minskad antag-
ningsgrad och ökade meritmedelvärden 
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 även om både kvarvaro- och prestationsgraden ökade under mät-
perioden, så framkom ingen entydig samvariation mellan båda dessa 
mått under hela mätperioden – vilket kan tolkas som att de båda 
måtten inte med nödvändighet står i relativ proportion till varandra 

 relativt stor variation i examensgrad – oavsett minskad antag-
ningsgrad, höjda meritmedelvärden, studentkohorternas samman-
sättning utifrån urvalsgrupper eller ökad prestationsgrad 

på det granskade programmet under mätperioden. Mer detaljerade delsamman-
fattningar följer nedan. 

4.1.1 Minskad antagningsgrad och höjda meritmedel-
värden 

Konkurrensen om en plats på Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 
180 hp ser överlag ut att ha ökat betydligt under mätperioden, då antalet be-
höriga sökande mer än fördubblades medan antalet platser inte ökade i mot-
svarande grad. Från mätperiodens start år 2010 till dess slut år 2015 sjönk antag-
ningsgraden därför från 22 procent till 13 procent – således en minskning om 9 
procentenheter. Det ökade söktrycket/den minskade antagningsgraden såg ut 
att avspegla sig i ökade meritmedelvärden under mätperioden – i synnerhet för 
dem som antagits utifrån resultat på högskoleprovet (HP). 

4.1.2 Fyra av fem antogs genom gymnasiebetyg utan 
kompletteringar eller högskoleprov 

Den stora andelen studenter som påbörjade programmet under mätperioden – 
totalt i genomsnitt närmare 80 procent av studenterna – antogs på grundval av 
gymnasiebetyg utan kompletteringar (BI och BIEX, totalt i genomsnitt ca 44 
procent) samt utifrån resultat vid högskoleprov (HP, i genomstnitt ca 35 
procent), medan en mindre andel antogs utifrån de övriga urvalsgrupperna. 
Under periodens senare del, åren 2014–2015, minskade dock andelen studenter 
som antagits utifrån gymnasieskolans tidigare betygssystem (BI) till förmån för 
studenter med betyg från det nya betygssystemet (BIEX). Även andelen 
studenter som antagits utifrån högskoleprov (HP) minskade något under den 
senare delen av mätperioden, medan andelen direktantagna från det tekniska 
basåret (DA) ökade något jämfört med de föregående åren. 
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4.1.3 Ökad kvarvarograd 
Studentkohorternas kvarvarograd den nominellt sista studieperioden ökade 
markant i inledningen av mätperioden – från 57 procent för 2010 års korhort till 
80 procent året därpå, således en ökning om 23 procentenheter. De efterföljande 
kohorternas kvarvarograd pendlade därefter kring ett genomsnitt av ca 75 pro-
cent. Antagandet om att en minskad antagningsgrad indirekt kan leda till 
generellt högre kvarvarograd – på grund av att minskad antagningsgrad kan bidra 
till höjda kvalificerande meritvärden, och därmed måhända också mer för-
beredda och motiverade studenter – ser således över tid ut att vara åtminstone 
delvis korrekt. Under senare delen av mätperioden var dock förhållandet annor-
lunda, med samtidigt sjunkande eller stigande antagningsgrad och kvarvarograd. 

Generellt kan det också framstå som att framför allt andelen studenter inom 
en studentkohort som har antagits utifrån gymnasiebetyg utan kompletteringar 
– enligt det gamla eller nya betygssystemet (d.v.s. BI eller BIEX) – kan ha en 
betydande inverkan på kvarvarograden inom programmet: ökade andelen sådana 
studenter så ökade också kvarvarograden. För direktantagna studenter från det 
tekniska basåret (DA) framstod närmast det motsatta mönstret: ökade deras 
andel – måhända främst på bekostnad av andelen gymnasiebetygsstudenter – så 
sjönk kvarvarograden. En viss försiktighet gäller dock för denna tolkning, då 
dessa mönster inte var helt igenom entydiga för hela mätperioden. 

En viss positiv samvaration mellan meritmedelvärden för framför allt stu-
denter med gymnasieberyg utan kompletteringar (BI och BIEX) och kvarvaro-
graden ser därtill ut att finnas under mätperioden – i synnerhet för 2011–2015 
års studenkohorter, och utifrån viktade meritmedelvärden. Men slutsatsen är inte 
helt entydig och bör därför tolkas med viss försiktighet. 

4.1.4 Ökad prestationsgrad 
En allmän trend för programmet var att den nominella prestationsgraden också 
ökade betydligt: från de två inledande studentkorhorternas knappa 60 procent 
till ca 80 procent för mätperiodens senare kohorter. Antagandet om att en 
minskad antagningsgrad – vilket kan bidra till höjda meritvärdesgränser för 
antagningen enligt ovan – generellt kan leda till ökad prestationsgrad ser således 
över tid ut att vara åtminstone delvis korrekt. 

Samvariationen mellan studentkohorternas sammansättningar utifrån urvals-
grupper och kohorternas respektive prestationsgrad framstod dock som svagare 
än för motsvarande samvariation med kvarvarograden enligt ovan. Utifrån det 
kan möjligen sägas att även om en ökad andel BI- och BIEX-studenter i kom-
bination med en minskad andel DA-studenter bidrog till en ökad kvarvarograd 
så påverkades inte prestationsgraden lika mycket. 
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En viss generell positiv samvariation framkom dock mellan ökade merit-
medelvärden för BI-, BIEX- och HP-studenterna och prestationsgraden den 
nominellt sista studieperioden på programmet. En slutsats av det kan vara att 
ökande meritmedelvärden för framför allt dessa studenter ser ut att över tid ha 
bidragit till en förhöjd prestationsgrad. 

Prestationsgraden för den förlängda studietiden ökade på ett motsvarande 
sätt som för den nominella. Därtill kan noteras att nivåskillnaden mellan de båda 
studietidernas prestationsgrad var som lägst 1–2 procentenheter för dem som 
påbörjade programmet år 2010, 2014 och 2015 medan skillnaden uppgick till 3–
6 procentenheter för de överiga kohorterna. En möjlig slutsats av detta kan vara 
att de studentkorhorter som påbörjade programmet de nämnda åren behövde 
något kortare tid på sig för att slutföra sina studier. 

4.1.5 Stor variation i examensgrad 
Även examensgraden ökade mellan periodens inledning (23 procent för 2010 års 
studentkohort) och avslut (35 procent för 2015 års kohort), men innehöll också 
ett rejält bottennapp för dem som började programmet år 2014 (ingen examen 
alls för den kohorten). Återhämtningen för den efterföljande och avslutande 
studentkohorten år 2015 var därför minst sagt påtaglig. 

Förändringar i antagningsgrad under mätperioden avspeglade sig inte särskilt 
påtagligt i motsvarande förändringar för examensgraden. Särskilt iögonfallande 
blev detta vid nämnda bottennapp för 2014 års studentkohort, trots att de 
studenterna antogs med den lägsta antagningsgraden (ca 12 procent) under mät-
perioden. 

Inte heller studentkorhorternas sammansättning utifrån urvalsgrupper eller 
meritmedelvärden såg ut att samvariera särskilt påtagligt med examensgraden. 
En konklusion utifrån det kan därför vara att andra faktorer än de som inryms i 
denna studie hade en större betydelse för studenternas intresse av att ta examen. 

4.1.6 Kvarvarograd vs prestationsgrad 
Den generella trenden under mätperioden var att både kvarvarograden och 
prestationsgraden ökade, men att ökningen var större för det sistnämnda måttet 
– vilket kan tolkas som att den poängmässiga effektiviteten ökade i genom-
strömningen på programmet. Måhända kan det ha varit en konsekvens av de 
alltjämt ökande meritmedelvärdena vid antagningen, och då i synnerhet för den 
ca tredjedelen av studenterna som antagits utifrån resultat vid högskoleprov 
(HP) och vars meritmedelvärde steg avsevärt fr.o.m. år 2013.  
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4.2 Univariatanalys av respektive 
jämförelsemått 

I detta avsnitt presenteras resultaten utifrån analys av de olika framtagna 
antagnings- och genomströmningsrelaterade måtten. Detta sker utifrån un-
ivariata diagram och mynnar ut i en analytisk diskussion om olika nivåer och 
utvecklingstrender. 

4.2.1 Antagningsrelaterade mått 
Nedan redogörs för analyser av följande framtagna mått för antagningen: 

 antagningsgrad 

 studentkohorternas sammansättning utifrån urvalsgrupper 

 meritmedelvärden. 

4.2.1.1 Antagningsgrad 
Sett över perioden 2010–2014 ökade antalet sökande stadigt till programmet –
från 227 till 514 behöriga personer, vilket motsvarar en ökning om ca 126 
procent. Året därpå sjönk antalet till 476. Detta medan antalet platser vid det 
slutliga urvalet uppgick till omkring 50 de första tre åren, för att under år 2013 
öka till 80 och därefter minska till 60 under 2014 och 2015. 

Ovanstående ledde till att andelen sökande som erhöll en plats, uttryckt som 
antagningsgrad, varierade från 22 procent år 2010 till 12 respektive 13 procent 
för åren 2014 och 2015. Variationen i antagningsgrad kan således framstå som 
förhållandevis stor under hela mätperioden, men den minskande trenden var 
tämligen konstant – med undantag för år 2013 då andelen tillfälligt ökade till 18 
procent från att föregående år ha uppgått till 15 procent. (Se Figur 1 nedan.) 
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Figur 1: Antal behöriga sökande och platser vid sista urvalet samt beräknad antag-
ningsgrad i procent för Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 
180 hp under perioden 2010–2015. 
Antal sökande och platser i blå färg samt antagningsgrad i röd, med mot-
svarande vertikal skala till vänster respektive höger i matchande blå respektive 
röd färg. 

Sammanfattningsvis kan sägas att konkurrensen om en plats på utbildningen 
överlag ser ut att ha ökat betydligt under mätperioden, då antalet behöriga 
sökande har mer än fördubblats medan antalet platser inte har ökat i mot-
svarande omfattning. Från mätperiodens start år 2010 till dess slut år 2015 sjönk 
antagningsgraden därför från 22 procent till 13 procent – således en minskning 
om 9 procentenheter. 

4.2.1.2 Studentkohorternas sammansättning utifrån urvalsgrupper 
Under mätperioden 2010–2015 antogs studenter till programmet från totalt sex 
olika urvalsgrupper: 

 direkt antagning från det tekniska basåret (DA) 

 betyg utan komplettering utifrån gammalt gymnasiellt betygsystem 
(BI) 

 betyg utan komplettering utifrån nytt gymnasiellt betygsystem 
(BIEX) under åren 2014–2015 

 gymnasiebetyg med komplettering (BII) 
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 betyg från utländsk gymnasieutbildning (BIII) under åren 2010–
2011 

 resultat från högskoleprov (HP). 

Den största andelen av studenterna, nästan hälften, antogs under mätperioden 
utifrån gymnasiebetyg utan komplettering (BI och BIEX) medan drygt var tredje 
antogs utifrån högskoleprov (HP). Andelen direktantagna (DA) varierade mellan 
4 procent år 2012 och 18 procent år 2014, medan andelen med kompletterade 
gymnasiebetyg (BII) ökade från 6 procent år 2010 till 10 procent åren 2012–
2015. De som antogs genom utländska betyg (BIII) utgjorde några enstaka 
procent under åren 2010–2011. (Se Figur 2 nedan.) 

 

Figur 2: Andel antagna från respektive urvalsgrupp till Högskoleingenjörsprogram-
met  i byggnadsteknik 180 hp under perioden 2010–2015.  
Direktantagna från det tekniska basåret (DA) i grön färg; antagna utifrån gym-
nasiebetyg utan kompletteringar (BI och BIEX) i homogent röd respektive röd-
mönstrad färg; antagna utifrån kompletterade gymnasiebetyg (BII) i gul färg; 
antagna utifrån utländska gymnasiebetyg (BIII) i blåmönstrad färg; samt antagna 
utifrån resultat på högskoleprov (HP) i homogen blå färg. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den stora andelen studenter som påbörjade 
programmet under mätperioden – totalt i genomsnitt närmare 80 procent av 
studenterna – antogs på grundval av gymnasiebetyg utan kompletteringar (BI 
och senare BIEX) samt utifrån resultat vid högskoleprov (HP), medan en 
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mindre andel antogs utifrån de övriga urvalsgrupperna. Under periodens senare 
del, åren 2014–2015, minskade dock andelen studenter som antagits utifrån 
gymnasieskolans tidigare betygssystem (BI) till förmån för studenter med betyg 
från det nya betygssystemet (BIEX). Även andelen studenter som antagits 
utifrån högskoleprov (HP) minskade något under samma del, medan andelen 
direktantagna (DA) ökade något jämfört med de föregående åren. 

4.2.1.3 Meritmedelvärden 
De väsentligaste urvalsgrupperna över tid med jämförbara meritmedelvärden 
utgörs för detta program av 

 gymnasiebetyg utan kompletteringar (BI och BIEX) 

 gymnasiebetyg med kompletteringar (BII) 

 resultat från högskoleprov (HP). 

I Figur 3 nedan framgår att den övergripande trenden under mätperioden var att 
dessa totalt fyra berörda urvalsgruppers meritmedelvärden steg. 

Mest iögonfallande ökning stod urvalsgruppen HP för då meritmedelvärdet 
steg med en dryg tiopotens – från 0,08 år 2012 till 0,89 år 2013 och därefter 1,11 
år 2014. 

Bland de övriga urvalgsgrupperna ökade gruppen gymnasiebetyg utan kom-
plettering och från det gamla betygsystemet (BI) mest, och då under andra 
halvan av mätperioden – från 16,61 år 2012 till 19,86 år 2015, vilket motsvarar 
en ökning om ca 20 procent. Detta medan urvalsgruppen gymnasiebetyg med 
kompletteirngar (BII) ökade mest under de första åren – från 14,80 år 2010 till 
17,43 år 2013, vilket motsvarar en ökning om ca 18 procent. 

Under de två år som antagning till programmet skedde från urvalsgruppen 
gymnasiebetyg utan kompletteringar från det nya betygssystemet (BIEX) ägde 
också en påtaglig ökning rum – från 16,06 år 2014 till 17,41 år 2015, vilket 
motsvarar en 8-procentig ökning från ett år till ett annat. 
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Figur 3: Meritmedelvärden för urvalsgrupperna gymnasiebetyg utan respektive 
med komplettering samt för resultat från högskoleprov för antagna till 
Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 180 hp under perioden 
2010–2015. 
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI och BIEX) i homogent röd respektive 
rödmönstrad färg; gymnasiebetyg med komplettering (BII) i gul färg; samt 
resultat från högskolprov (HP) i blå färg. Vertikal skala till vänster för BI, BIEX 
och BII i delvis matchande röd färg, och motsvarande i blå färg för HP till höger. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det ökade söktrycket/den minskade antag-
ningsgraden såg ut att avspegla sig i ökade meritmedelvärden under mätperioden 
– särskilt påtagligt för dem som antagits utifrån resultat på högskoleprovet. 

4.2.2 Genomströmningsrelaterade mått 
Nedan redogörs för analyser av följande framtagna mått för genomströmningen: 

 kvarvarograd den nominellt sista studieperioden 

 prestationsgrad för nominell och förlängd studieperiod samt exa-
mensgrad 

4.2.2.1 Kvarvarograd den nominellt sista studieperioden 
Kvarvarograden för programmets sjätte och därmed nominellt sista studieperiod 
pendlade under mätperioden mellan 57 procent för dem som påbörjade pro-
grammet år 2010 till 77 procent för dem som började åren 2012 och 2015. Som 
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mest uppgick dock kvarvarograden till 80 procent för dem som började på 
programmet år 2011. (Se Figur 4 nedan.) 

 

Figur 4: Kvarvarograd den nominellt sista studieperioden för studentkohorter med 
startår 2010–2015 på Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 
180 hp. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kvarvarograden den nominellt sista studie-
perioden ökade markant från år 2010 till år 2011 – från 57 till 80 procent, 
motsvarande 23 procentenheter, och således från den lägsta till den högsta 
kvarvarograden under mätperioden – och att kvarvarograden därefter pendlade 
kring ett genomsnitt av ca 75 procent. 

4.2.2.2 Prestationsgrad för nominell och förlängd studietid samt 
examensgrad 

Prestationsgraden för både den sjätte och därmed sista nominella studieperioden 
samt för den förlängda åttonde perioden ökade generellt för studentkohorterna 
under mätperioden. I det första fallet från 58 procent för dem med startår 2010 
till 78 procent för dem som började år 2015 – således en ökning med 20 procent-
enheter – samt däremellan till 80 procent för dem som började 2013. I det andra 
fallet från 59 procent för dem som började år 2010 till 80 procent för dem som 



Resultat 

Mälardalens högskola 23 

började år 20157 – en ökning med 21 procentenheter – samt däremellan till 83 
procent för dem med startår 2013. 

Examensgraden under dessa två perioder uppgick dock till betydligt blyg-
sammare nivåer men fick samtidgit en något mer radikal utveckling – från 18 
procent för dem som började studierna år 2011 och som mest till 35 procent för 
dem som började år 20158. Däremellan kom dock en lägstanotering för dem som 
började år 2014, varav ingen tog examen. 

 

Figur 5: Prestationsgrad under nominell respektive förlängd studietid samt för de 
båda perioderna sammanslagen examensgrad för studenter med startår 
2010–2015 på Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 180 hp. 
Prestationsgrad för nominell respektive utökad studieperiod i blå färg med 
matchande skala till till vänster; sammanslagen examensgrad i röd färg med 
matchande skala till höger. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den allmänna trenden för programmet var att 
den nominella prestationsgraden från de två inledande årens knappa 60 procent 
ökade med upp till 20 procentenheter i senare delen av mätperioden – till i 
genomsnitt närmare 80 procent. Detta medan prestationsgraden för den för-
längda studietiden ökade på ett motsvarande sätt. 

                                                      
7. Notera att prestationsgraden gällande den åttonde studieperioden för studentkohorten 2015 är 
preliminär och data som den bygger på bör uppdateras under hösten 2019 – dock tidigast i oktober 
månad. 
8. Se föregående fotnot, vilket även gäller examensgraden. 
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Därtill kan noteras att nivåskillnaden mellan de båda studietidernas pre-
stationsgrad var som lägst 1–2 procentenheter för dem som påbörjade pro-
grammet år 2010, 2014 och 2015 medan skillnaden uppgick till 3–6 procent-
enheter för de övriga studentkohorterna. En möjlig slutsats av detta kan vara att 
de studentkohorter som påbörjade programmet de nämnda åren behövde något 
kortare tid på sig för att slutföra studierna på programmet. 

Även examensgraden ökade mellan periodens inledning och avslut, men 
däremellan var utvecklingstrenden ostadig och innehöll också en rejäl minskning 
för dem som började programmet år 2014 då ingen i den studentkohorten tog 
examen. Återhämtningen för den efterföljande studenkohorten år 2015 blev 
dock minst sagt påtaglig. 

4.3 Bi-/multivariatanalys av nivåer och 
utvecklingstrender 

Utifrån de univariatanalyser som har redovisats ovan redogörs här för en enklare 
form av korrelationsanalyser med hjälp av ”best-fit” regressionslinjer i dia-
grammen för några sammanvägda nivåer och utvecklingstrender gällande antag-
nings- och genomströmningsmått. 

Analyserna är avsedda som en sondering vad gäller eventuell samvariation 
mellan olika jämförelsemått – där antagningsmåtten som regel utgör oberoende 
parameter och genomströmningsmåtten utgör beroende parameter. 

4.3.1 Antagningsgrad vs kvarvarograd 
I Figur 6 nedan framgår att den linjära ”genomsnittliga” utvecklingstrenden för 
antagningsgrad respektive kvarvarograd under hela perioden 2010–2015 ser ut 
att samvariera negativt sinsemellan.9 

Detta kan med viss försiktighet tolkas som att över tid bidrar ”i genomsnitt” 
en sjunkande antagningsgrad till en ”i genomsnitt” ökande kvarvarograd. Dock 
med reservation för att de årsvisa nivåerna för kvarvarograden ser ut att variera 
betydligt mer än antagningsgraden och för att nivåförändringarna ser ut att 
samvariera något positivt under senare delen av perioden (från 2013 och framåt), 
vilket således utgör en motsatt utvecklingstrend jämfört med den ovan nämnda. 

                                                      
9. Med negativ samvariation avses här att en minskad antagningsgrad ser ut att resultera i en ökad 
kvarvarograd, och således att en ökad antagningsgrad ser ut att bidra till en minskad kvarvarograd. 
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Figur 6: Nivåer och linjära utvecklingstrender för antagningsgrad och kvarvaro-
grad under sista nominella studieperioden för studentkorhorter med 
programstart under perioden 2010–2015 på Högskoleingenjörsprogram-
met i byggnadsteknik 180 hp.  
Nivåer framgår med homogent färgade grafer, linjära utvecklingstrender med 
punktfärgade dito. 

Sammanfattningsvis kan ett antagande om att en minskad antagningsgrad över 
tid kan bidra till en över tid ökad kvarvarograd se ut att vara korrekt. Under 
senare delen av mätperioden (fr.o.m. 2013) var dock förhållandet annorlunda, 
med samtidigt sjunkande eller samtidigt stigande antagningsgrad och kvar-
varograd. En rimlig slutsats är därför att antagandet endast är delvis giltigt.  

4.3.2 Antagningsgrad vs prestationsgrad 
I Figur 7 nedan framgår att den linjära utvecklingstrenden för antagningsgrad 
respektive prestationsgrad under hela mätperioden 2010–2015 ser ut att sam-
variera negativt sinsemellan. Det vill säga, mönstret ser ut att delvis påminna om 
utvecklingen som illustreras i Figur 6 ovan: ”i genomsnitt” minskad antagnings-
grad ser ut att över tid kunna ge ”i genomsnitt” ökad prestationsgrad. Samtidigt 
finns där viss positiv samvariation sett till nivåförändringar mellan enskilda år 
både i början (mellan år 2010 och 2011) och i slutet av perioden (år 2013–2015), 
vilket delvis motsäger ett sådant tänkbart samband. 

Därutöver ser prestationsgraden ut att ha ökat i något stabilare takt än kvar-
varograden ovan, vilket skulle kunna tyda på att en sjunkande antagningsgrad 
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kan ha en mer ihållande positiv effekt på prestationsgraden än på kvarvaro-
graden. 

 

Figur 7: Nivåer och linjära utvecklingstrender för antagningsgrad och prestations-
grad inom nominell studietid för studentkohorter med programstart under 
perioden 2010–2015 på Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 
180 hp.  
Nivåer framgår med homogent färgade grafer, linjära utvecklingstrender med 
punktfärgade dito. 

Sammanfattningvis ser ett antagande om att en minskad antagningsgrad – vilket 
kan bidra till höjda kvalificerande mertivärden och därmed måhända också 
bättre förberedda och mer motiverade studenter – över tid kan leda till ökad 
prestationsgrad ut att vara delvis korrekt. 

4.3.3 Antagningsgrad vs examensgrad 
Som kontrast till de föregående två analyserna framträder i Figur 8 nedan att 
eventuella samband mellan antagningsgrad och examensgrad ter sig mer eller 
mindre slumpmässiga för vissa enskilda år: medan antagningsgraden ”i genom-
snitt” sjönk under mätperioden så var examensgraden ”i genomsnitt” oföränd-
rad. 

Till viss del kan resultatet bero på examensgradens nollnotering för 2014 års 
studentkohort, vilket starkt påverkar medelvärdet för hela mätperioden. Må-
hända därtill anmärkningsvärt är dock att detta inträffar för en studentkohort 
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vars antagningsgrad är den lägsta under hela mätperioden, vilket framför allt kan 
ställas i kontrast till den efterkommande studentkorhorten vars antagningsgrad 
var endast något högre (1 procentenhet) men som hade den med god marginal 
största examensgraden (9 procentenheters skillnad eller mer). 

Därutöver framstår en positiv samvariation för utvecklingen mellan år 2010 
och 2011, då både antagnings- och examensgrad sjönk, medan utvecklingen 
mellan år 2011 och 2013 snarare pekar på en negativ samvariation då examens-
graden ökade när antagningsgraden minskade och vice versa. 

 

Figur 8: Nivåer och linjär utvecklingstrend för antagningsgrad respektive examens-
grad t.o.m. förlängd studietid för studentkohorter med programstart under 
perioden 2010–2015 på Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 
180 hp.  
Nivåer framgår med homogent färgade grafer, linjära utvecklingstrender med 
punktfärgade dito. 

 

Sammanfattningsvis kan utifrån ovanstående en tämligen entydig slutsats bli 
att samvariationens riktning (d.v.s. negativ eller positiv) såväl som styrka 
mellan antagningsgrad och examensgrad varierar över tid och mellan olika 
år. Således lär det finnas andra faktorer än antagningsgraden som har större 
inverkan på examensgraden. Resultatet kan dock vara värt att presentera, då 
det kan utgöra ett exempel på förhållanden som i mycket liten utsträckning 
ser ut att samvariera på ett tillsynes konsekvent sätt – vare sig positivt eller 
negativt. 
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4.3.4 Studentkorhorternas sammansättning vs 
kvarvarograd 

I Figur 9 nedan illustreras nivåer för respektive urvalsgrupps andelar av student-
kohorter med studiestart under mätperioden, samt nivåer och den övergripande 
linjära utvecklingstrenden för kvarvaroggraden den nominellt sista studie-
perioden på programmet.10 Komplexiteten är således något större än i de ovan-
stående diagrammen, men utifrån dem kan vissa försiktiga slutsatser dras. 

 

Figur 9: Andel av respektive urvalsgrupp bland studentkorhorter på Högskole-
ingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 180 hp med studiestart under 
2010–2015, samt nivåer och övergripande linjär utvecklingstrend för kvar-
varograden den nominellt sista studieperioden för dessa kohorter. 
Skala med röd text till vänster för urvalsgruppernas andelar, skala med grå text 
till höger för kvarvarograden. 

Exempelvis framgår inledningsvis att andelen studenter från urvalsgruppen 
gymnasiebetyg utifrån gammalt betygssystem (BI) och andelen från gymnasie-
betyg med kompletteringar (BII) steg i studentkorhorten som påbörjade sina 
studier 2011 i förhållande till 2010, medan andelen direktintagna (DA) och 
andelen antagna utifrån högskoleprov (HP) sjönk (se Figur 2 ovan för numeriska 

                                                      
10. Notera att andelen studenter från urvalsgruppen för utländska betyg (d.v.s. BIII) motsvarande 
4 procent under åren 2010–2011 ej redovisas i diagrammet, men att deras andel ingår i beräkningen 
av de andra urvalsgruppernas andelar under nämnda år (d.v.s. beräkningsunderlaget är det samma 
som i univariatanalysen ovan, se Figur 2). 
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värden). Mellan dessa båda studentkohorter ökade samtidigt kvarvarograden 
relativt drastiskt med 23 procentenheter – från 57 till 80 procent. 

Året därefter, alltså för 2012 års studentkohort, ökade andelen BI- och BII-
studenter ytterligare något och detta gällde även för andelen HP-studenter, 
medan andelen DA-studenter minskade ytterligare. För denna kohort sjönk 
dock kvarvarograden med 3 procentenheter. 

Bland dem som påbörjade programmet 2013 sjönk nu för första gången 
under mätperioden andelen BI-studenter; sjönk gjorde även andelen HP-
studenter medan andelen DA-studenter ökade samtidigt som andelen BII-stu-
denter kvarstod på samma nivå som föregående år. För denna kohort sjönk 
kvarvarograden med ytterligare 3 procentenheter. 

Efterkommande års kohort, 2014, var den första med inslag av studenter som 
antagits utifrån det nya betygssystemet (BIEX), vilket kan förklara att andelen 
studenter som antagits utifrån det gamla systemet (BI) nästan halverades (från 
44 till 23 procent). Den sammanlagda andelen studenter i denna kohort som 
antagits på grundval av sina gymnasiebetyg utan kompletteringar – alltså oavsett 
gammalt eller nytt betygssystem (således BI  + BIEX) – var den minsta under 
hela mätperioden: 40 procent. Även andelen HP-studenter minskade något, 
medan andelen DA-studenter nästan fördubblades. För denna kohort sjönk 
kvarvarograden ytterligare 5 procentenheter jämfört med föreågende år. 

Den avslutande studentkohorten som påbörjade programmet 2015 känne-
tecknades av ytterligare en halvering av andelen BI-studenter (från 23 till 12 
procent) medan andelen BIEX-studenter nästan fördubblades (från 17 till 30 
procent). Den sammanlagda andelen BI + BIEX-studenter ökade därmed till 42 
procent. Även HP-studenternas andel ökade något, andelen DA-studenter 
minskade något medan andelen BII-studenter kvarstod på samma nivå som de 
föregående tre åren. För denna kohort kom ett tydligt trendbrott i kvavarograd 
jämfört med utvecklingen sedan 2011: en uppgång till 77 procents kvarvaro den 
nominellt sista studieperioden, vilket motsvarade en ökning med 8 procent-
enheter. 

Sammanfattningsvis kan det generellt framstå som att framför allt andelen 
studenter inom en studentkohort som har antagits utifrån gymnasiebetyg utan 
komplettering (BI + BIEX) kan ha haft en betydande inverkan på kvarvaro-
graden inom programmet: ökade andelen sådana studenter så ökade också oftast 
kvarvarograden. För direktantagna studenter (DA) framstår närmast det mot-
satta mönstret: ökade deras andel – måhända främst på  bekostnad av andelen 
BI + BIEX-studenter – så sjönk oftast kvarvarograden. En viss försiktighet 
gäller dock för denna tolkning, då dessa mönster inte är helt igenom entydiga 
för hela mätperioden.  
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4.3.5 Studentkorhorternas sammansättning vs 
prestationsgrad 

I Figur 10 nedan illustreras på motsvarande sätt som för kvarvarograden ovan 
nivåer för de olika urvalsgruppernas andelar i respektive studentkohort, samt 
nivåer och övergripande linjär utvecklingstrend för prestationsgraden för den 
nominella studietidens sista studieperiod. 

 

Figur 10: Andel av respektive urvalsgrupp bland studentkorhorter på Högskole-
ingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 180 hp med studiestart under 
2010–2015, samt nivåer och övergripande linjär utvecklingstrend för pre-
stationsgraden den nominellt sista studieperioden för dessa kohorter. 
Skala med röd text till vänster för urvalsgruppernas andelar, skala med grå text 
till höger för prestationsgraden. 

Inledningsvis kan sägas utifrån diagrammet att den linjära utvecklingen för 
prestationsgraden ter sig mer stabilt ökande över tid än vad som var fallet för 
kvarvarograden ovan. En rimlig slutsats av det är därför att ett annat mönster 
föreligger för variationen mellan studentkohorternas sammansättningar och 
prestationsgraden, jämfört med vad som gällde för kvarvarograden ovan. 

Till skillnad mot slutsatsen gällande den ökande kvarvarograden enligt Figur 
9 ovan förändrades inte prestationsgraden nämnvärt i inledningen av mät-
perioden, från 2010 års kohort till 2011, trots den ökande andelen BI-studenter 
och samtidigt minskande andelen DA. 

För studentkohorten därefter, år 2012, överensstämde dock mönstret för 
prestationsgraden med kvarvarograden då den förstnämnda ökade påtagligt 
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mycket – ca 10 procentenheter, från 57 till 67 procent – samtidigt som andelen 
BI-studenter fortsatte att öka och andelen DA minska. Men 2013 års kohort 
bröt åter mönstret: en sjunkande andel BI-studenter och samtidigt ökande andel 
DA medförde den högsta prestationsgraden och ökningen under mätperioden 
för denna kohort – från 67 till 80 procent, således en 13 procentenheters ökning. 

Den därpå följande kohorten 2014 – bestående av den minsta andelen BI- 
och BIEX-studenter (totalt 40 procent) men också HP-studenter (32 procent) 
under mätperioden, samtidigt som andelen DA-studenter var som störst (18 
procent) – innebar förvisso den påtagligt största prestationsminskningen under 
mätperioden (6 procentenheter, från 80 till 74 procent). Ett mönster som kan se 
ut att delvis samvariera med mönstret mellan studentkohorternas sammansätt-
ning utifrån urvalsgrupper och kvarvarograden. Dock var fortfarande nivån för 
prestationsgraden påtagligt hög, vilket kan antyda att det finns andra mekanismer 
som påverkade utfallet mer än kohorternas sammansättning utifrån urvals-
grupper. 

För den sista kohorten 2015 ökade så åter andelen BI- och BIEX-studenter 
något (till 45 procent) medan andelen DA-studenter minskade (till 15 procent), 
samtidigt som prestationsgraden steg till 78 procent. Ett till synes liknande 
mönster som för kvarvarograden ovan, således. 

Sammanfattningsvis kan dock sägas att samvariationen mellan studentko-
horternas sammansättningar utifrån urvalsgrupper och deras respektive presta-
tionsgrad framstår som betydligt svagare än för kvarvarograden enligt ovan. 
Således ter det sig rimligt att andra faktorer än kohorternas studentsamman-
sättning påverkade prestationsgraden mer än vad som var fallet för kvarvaro-
graden. Särskilt betydelsefulla i detta avseende kan meritmedelvärdena ha varit, 
vilket analyseras i avsnitt 4.3.8 nedan. 

4.3.6 Studentkohorternas sammansättning vs 
examensgrad 

Analysen av variationen för studentkohorternas sammansättning utifrån urvals-
grupper och examensgrad har visat på liknande resultat som för antagningsraden 
i Figur 8, d.v.s. med alltför motsägelsefull variation, och redovisas därför av 
utrymmesskäl inte här. 

4.3.7 Meritmedelvärden vs kvarvarograd 
I Figur 11 nedan redovisas de mest betydelsefulla urvalsgruppernas – BI, BIEX, 
BII samt HP – meritmedelvärden i förhållande till studentkohorternas kvar-
varograd den nominellt sista studieperioden för programmet. 
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Ett övergripande mönster under mätperioden var att meritmedelvärdena 
ökade (vilket tidigare har framgått av Figur 3 ovan), och detta gällde även den 
linjära utvecklingstrenden för kvarvarograden – trots betydande skillnader 
mellan vissa kohorter och inte heller en särskilt entydig samvariation mellan 
kohorternas sammansättning och kvarvarograden.  

 

Figur 11: Oviktade meritmedelvärden för respektive urvalsgrupp bland student-
kohorter på Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 180 hp med 
studiestart under 2010–2015, samt nivåer och övergripande linjär utveck-
lingstrend för kvarvarograden den nominellt sista studieperioden för 
dessa kohorter. 
Skala med röd text till vänster för de betygsbaserade urvalsgruppernas merit-
medelvärden, skala med blå text till höger för meritmedelvärde uitfrån högskole-
prov samt för kvarvarograden. 

En starkt bidragande orsak till denna diskrepans står att finna i den låga kvar-
varograden för den inledande studentkohorten som påbörjade sina studier år 
2010. Bortses från det året så sjönk kvarvarograden större delen av mätperioden 
trots stigande eller stabila meritmedelvärden för BI-, BIEX-, BII och HP-
studenterna – dock med en återhämtning för den sista 2015-kohorten då merit-
medelvärdena samtidigt var de högsta under mätperiden för BI- och BIEX-
studenterna. 

Om vi i stället tillämpar viktade medelvärden för meritvärdena i kombination 
med varje urvalsgrupps andel av respektive studentkohort framträder en något 
annan bild (se Figur 12 nedan). Att göra en sådan analys kan te sig rimligt utifrån 
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antaganadet att det relativa antalet studenter från respektive urvalsgrupp i varje 
kohort, i kombination med deras respektive meritmedelvärden, torde på ett på-
tagligare sätt avspeglas i den kohortgemensamma kvarvarograden. 

 

Figur 12: Viktade meritmedelvärden för respektive urvalsgrupp bland studentko-
horter på Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 180 hp med 
studiestart under 2010–2015, samt nivåer och övergripande linjär utveck-
lingstrend för kvarvarograden den nominellt sista studieperioden. 
Skala med röd text till vänster för de betygsbaserade urvalsgruppernas vimerit-
medelvärden, skala med blå text till höger för meritmedelvärde uitfrån hög-
skoleprov samt för kvarvarograden. 

Av figuren ovan ser den påtagligt låga kvarvarograden i förhållande till det vik-
tade meritmedelvärdet för framför allt BI-studenterna i den inledande kohorten 
2010 ut att kvarstå. Därefter följer dock en något mer påtagligare samvariation: 
när meritmedelvärdet stiger för BI och BII ökar också kvarvarograden för 2011 
års kohort, och när BI-studenternas meritmedelvärde sjunker för 2013 och 2014 
års kohorter så minskar också kvarvarograden – trots stabil nivå för BII-stu-
denternas meritmedelvärde och en sedan 2013 förhöjd nivå för HP-studenternas 
dito. 

Ett undantag är dock 2012 års kohort, där ökade viktade meritmedelvärden 
innebar något sjunkande kvarvaro jämfört med den föregående kohorten – vars 
kvarvarograd dock var den högsta under hela mätperioden. Två andra undantag 
omfattar kohorterna med studiestart 2014 och 2015, när de viktade meritmedel-



Analys av antagnings- och genomströmningsmått för utbildningsprogram 

34 Jonaz Juura 

värdena var de lägsta under hela mätperioden för BI-studenterna medan när-
varograden endast minskade marginellt för den förstnämnda kohorten och 
tvärtom ökade det sista året. 2014 års kohort var dock den kohort då BIEX-
studenterna introducerades på programmet – främst på bekostnad av antalet BI-
studenter – och sett till ett summerat viktat meritmedelvärde för dessa båda 
grupper så minskade det för 2014 års kohort jämfört med BI-studenternas i den 
föregående kohorten 2013 (från 7,77 för BI år 2013 till 6,97 för BI + BIEX år 
2014), för att sedan öka för den sista kohorten under mätperioden (till 7,54) 
samtidigt som närvarograden åter steg.11 

Sammanfattningsvis kan sägas att en viss positiv samvaration mellan merit-
medelvärden för framför allt BI- och BIEX-studenter och kvarvarograden ser 
ut att finnas under mätperioden – i synnerhet för 2011–2015 års studenkohorter, 
och utifrån viktade meritmedelvärden. Men slutsatsen är inte helt entydig och 
bör därför tolkas med viss försiktighet. 

4.3.8 Meritvärden vs prestationsgrad 
Figur 13a nedan illustrerar meritmedelvärden för BI-, BIEX-, BII- samt HP-
studenter inom respektive studentkohort under mätperioden, samt nivåer och 
linjär utvecklingstrend för kohorternas prestationsgrad. 

Med kontinuerligt stabila och framför allt ökande meritmedelvärden för 
studenter från samtliga berörda urvalsgrupper under mätperioden ökade presta-
tionsgraden utifrån detta sätt att mäta från 58 procent för 2010 års studentkohort 
till 74–80 procent för kohorterna under perioden 2013–2015. Särskilt påtaglig 
blev samvariationen vid ökade meritmedelvärden för BII-studenter i 2011–2013 
års studentkohorter och vid HP-studenternas påtagligt förhöjda meritmedel-
värden fr.o.m. 2013, medan BII-studenternas meritmedelvärden ökade konti-
nuerligt fr.o.m. samma års kohort och BIEX-studenternas mellan de två sista 
kohorterna 2014–2015. 

Ett liknande mönster framkommer vid analys av viktade meritmedelvärden 
för respektive studentkohort (se Figur 13b nedan), där dock BI-studenternas 
vikande samvariation blir påtaglig för framför allt de avslutande två kohorterna 
2014–2015 i takt med att andelen sådana studenter minskade markant i dessa 
under det att BIEX-studenterna introducerades år 2014 och ökade i 2015 års 
kohort. De ökande sammanlagda viktade meritmedelvärdena för dessa båda 

                                                      
11. I strikt matematisk bemärkelse må en summering av de två urvalsgruppernas meritmedel-
värden inte vara fullt ut korrekt att göra för att beräkna en gemensam absolut nivå, då värderna 
kan ses som reflexivt ekvivalenta snarare än reellt likvärdiga eftersom de bygger på två olika 
betygssystem. För att visa på relativa förändringar mellan olika studentkohorter kan summeringen  
dock till viss del framstå som relevant. 
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urvalsgrupper (från 6,97 år 2014 till 7,54 året därpå) kan dock utgöra en indi-
kation på en positiv samvariation med den ökande prestationsgraden i av-
slutningen av mätperioden. 

 

Figur 13: a) Oviktade respektive b) viktade meritmedelvärden för respektive 
urvalsgrupp bland studentkohorter på Högskoleingenjörsprogrammet i 
byggnadsteknik 180 hp med studiestart under 2010–2015, samt nivåer 
och övergripande linjär utvecklingstrend för prestationsgraden den 
nominellt sista studieperioden. 
Skala med röd text till vänster för de betygsbaserade urvalsgruppernas 
oviktade respektive viktade meritmedelvärden, skala med blå text till höger 
för meritmedelvärde uitfrån högskoleprov samt för kvarvarograden. 
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Bristande samvariation mellan (ökat) viktat meritmedelvärde och (i princip 
oförändrad) prestationsgrad för både BI- och BII-studenterna förekom även för 
2011 års kohort. För den efterkommande kohorten 2012 samvarierade dock en 
ytterligare höjning av meritmedelvärden för dessa studentgrupper med en be-
tydande ökning av prestationsgraden (10 procenthenheter, från 57 till 67 pro-
cent). 

För kohorten 2013 sjönk förvisso det viktade meritmedelvärdet något för BI-
studenterna, medan BII-studenternas ökade marginellt. Som har noterats ovan 
så ökade dock HP-studenternas meritmedelvärde radikalt mycket det året (från 
ett viktat värde av 0,03 till 0,32), vilket måhända kunde bidra till ett avtryck i den 
kohorts prestationsgrad som blev den högsta under hela mätperioden (80 pro-
cent). För den efterföljande kohorten 2014 – då minskningen av andelen BI-
studenter inleddes till förmån för de introducerade BIEX-studenterna – sjönk 
det för BI- och BIEX-studenterna summerade viktade meritmedelvärdet jämfört 
med föregående års BI-studenters (från 7,77 till 6,97) samtidigt som kohortens 
prestationsgrad minskade till 74 procent. Som har noterats ovan så ökade det 
summerade meritmedelvärdet för kohorten året därpå, samtidigt som kohortens 
prestationsgrad åter ökade. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en viss positiv samvariation framkommer 
mellan ökade meritmedelvärden för BI-, BIEX- och HP-studenterna och presta-
tionsgraden den nominellt sista studieperioden på programmet, oavsett om 
analysen utgår från oviktade eller viktade meritmedelvärden. Det vill säga, 
ökande meritmedelvärden ser ut att över tid ha bidragit till förhöjd prestations-
grad. 

4.3.9 Meritvärden vs examensgrad 
Analysen av variationen för studentkohorternas meritmedelvärden utifrån ur-
valsgrupper och examensgrad har visat på liknande resultat som för antagnings-
graden i Figur 8 ovan, d.v.s. med alltför motsägelsefull variation, och redovisas 
därför av utrymmesskäl inte här. 

4.3.10 Kvarvarograd vs prestationsgrad 
Avslutningsvis en jämförelse mellan nivåer och linjära utvecklingstrender för 
genomströmningsmåtten kvarvarograd och prestationsgrad (se Figur 14 nedan), 
som vi redan ovan har sett framstår som något divergerande under mätperioden. 
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Figur 14: Kvarvarograd och prestationsgrad för studenkohorter med start under 
perioden 2010–2015 på Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik 
180 hp. 

Som framgår av diagrammet ovan så innebar inte en ökad kvarvarograd för 
studentkohorterna under mätperioden med nödvändighet också en ökad presta-
tionsgrad – trots att den linjära utvecklingstrenden över tid innebar en ökning 
för båda genströmningsmåtten. Särskilt tydligt blir detta faktum för 2011 års 
studentkohort jämfört med 2010 års kohort, då kvarvarograden ökade markant 
(från 57 till 80 procent) men där prestationsgraden till och med sjönk en aning 
jämfört med föregående års kohort (från 58 till 57 procent). 

Efter det sjönk kvarvarograden för kohorterna 2011–2013 samtidigt som 
prestationsgraden ökade, och först därefter uppstod en positiv samvariation 
under perioden 2013 och framöver – med en högre prestationsgrad än kvar-
varograd. 

Den sistnämnda perioden för kohorterna 2013–2015 kännetecknades utifrån 
vad som framkommit tidigare av alltmer stigande meritmedelvärden för såväl 
BI- som BIEX- men framför allt för HP-studenterna (se t.ex. Figur 3), vilket 
måhända kan ha varit en bidragande orsak till den fortsatt höga prestations-
graden. De kohorterna ser således ut att ha presterat mer på kortare tid än vad 
som var fallet med föregående års kohorter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den ”genomsnittliga” trenden under mät-
perioden var att både kvarvarograden och prestationsgraden ökade, men att 
ökningen var större för det sistnämnda måttet – vilket kan tolkas som att den 
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poängmässiga effektiviteten ökade i genomströmningen på programmet. 
Måhända kan det ha varit en konsekvens av de alltjämt ökande merit-
medelvärdena vid antagningen, och då i synnerhet för den ca tredjedelen av 
studenterna som antagits utifrån resultat vid högskoleprov (HP) och vars merit-
medelvärde steg avsevärt fr.o.m. år 2013. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras först förevarande studies resultat. Då endast ett utbild-
ningsprogram har granskats utgör diskussionen här ett exempel på hur de över-
gripande resultaten från en uppföljning utifrån denna studies metod kan relateras 
till andra kontextuellt relevanta studier där så är möjligt – exempelvis utifrån 
statistiska rapporter från Universitetskanslerämbetet (UKÄ) samt Universitets- 
och högskolerådet (UHR). 

Därefter diskuteras några metodologiska aspekter som kan vara värdefulla att 
ha i åtanke vid bedömning av studiens giltighet – såväl utifrån kvalitén hos de 
data och den analys som resultaten bygger på som för aspekter som inte ingår, 
vilket kan vara av värde inte minst inför framtida uppföljningar som genomförs 
utifrån denna studies metodologi, med en vidarutvecklad sådan eller/och med 
en triangulerad metod.12 

5.1 Om resultaten 
De huvudsakligaste resultaten i denna studie pekar dels på a) minskad antag-
ningsgrad, dels på b) ökade meritvärden samt dels på c) ökad kvarvaro- och d) 
ökad prestationsgrad över tid för Högskoleingjörsprogrammet i byggnadsteknik 
om 180 hp. Därtill pekar resultaten på e) en varierande examensgrad, som 
således avviker från utvecklingstrenden för de övriga nämnda jämförelsemåtten. 

I en eventuellt framtida studie som helt eller delvis bygger på förevarande 
studies metodologi och som därtill granskar två eller fler utbildningsprogram kan 
det te sig lämpligt att först börja en diskussion med fokus på jämförelser mellan 
dessa programs resultat i studien, för att därefter relatera till andra relevanta 
studier på ämnes-, regional eller nationell nivå. 

                                                      
12. Med triangulerad metod avses här en blandning av metoder, t.ex. analys av registerdata i kom-
bination med enkäter, intervjuer m.m. 
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5.1.1 Minskad antagningsgrad i en nationell jämförelse 
Att antalet sökande till programmet ökade dramatiskt under mätperioden (se 
Figur 1) kan förstås vara glädjande för såväl utbildningsprogrammets som läro-
sätets del. Därtill kan sägas att söktrycket utvecklades ungefär på ett liknande 
sätt som det generella söktrycket för högre utbildning i Sverige efter år 2009 för 
nybörjare utan tidigare erfarenhet av högre studier (se Figur 15 nedan) – då 
antalet 19-åringar i befolkningen var stort samtidigt som arbetsmarknadsläget 
försämrades och den svenska högskolan tillfälligt byggdes ut. Även högsta-
noteringen år 2014 är gemensam, liksom att antalet sökande sjönk något året 
därpå (UKÄ, 2019 s. 28, 32). 

Nivåmässigt ökade dock antalet sökande till det granskade programmet be-
tydligt mer än på den nationellt generella nivån: från 227 sökande år 2010 till 
toppnoteringen 514 år 2014 – motsvarande en ökning om ca 126 procent – 
medan motsvarande mått på den nationellt generella nivån ökade från ca 120 000 
till 135 000 sökande – motsvarande en ökning om endast ca 12 procent – under 
samma period. Även om de båda måtten definierats något annorlunda – då 
antalet sökande till det i denna studie utvärderade programmet inräknar samtliga 
sökande, d.v.s. oavsett tidigare högre studier eller ej – så kan skillnaden i relativ 
ökning uppfattas som stor. 

 

Figur 15: Antal sökande till högre utbildning och antagna utan tidigare 
högskolestudier, ht2008–ht2018 (på riksnivå). 
(Källa: Delvis bearbetad version av Figur 1 i UKÄ, 2019 s. 28.)  
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Även utvecklingen för antagningsgraden ser snarlik ut, då antalet sökande per 
antagen på nationellt generell nivå ökade över tid samtidigt som antagingsgraden 
sjönk för det utvärderade programmet13 på ett i stort sett motsvarande sätt – 
med undantag för 2013 års kohort. Dock, gällande nivåer för antagningsgraden 
var skillnaden betydande: på generell nationell nivå ökade utbildningarnas antal 
sökande per antagen student från knappt 2,0 år 2010 till högstanoteringen ca 2,3 
år 2014 – således motsvarande en skillnad i antagningsgrad från ca 50 procent år 
2010 till ca 43 procent år 2014. För programmet som utvärderats i denna studie 
erhölls betydligt lägre värden – från ca 22 procent år 2010 till 12 procent år 2014, 
vilket motsvarar ca 4,5 respektive 8,3 sökande per antagen student. Således ett 
söktryck som inledningsvis var drygt dubbelt så stort år 2010 jämför med det 
generella på nationell nivå, och som under toppnoteringsåret 2014 blev inte 
mindre än 3,6 gånger större. 

Jämförelserna är dock inte helt oproblematiska att göra, då bl.a. UKÄ:s års-
rapport inte anger om det är samtliga sökande – d.v.s. både behöriga och obehö-
riga personer – som ingår i deras mått. Dock, om så var fallet var således skill-
naderna ännu större än vad som ovan framkommit, då det jämförelsemått som 
tillämpas i denna rapports studie baseras på antalet behöriga sökande. 

Måhända kan dock fortfarande UKÄ:s mått ändå tjäna som en generell riks-
norm att jämföra med – i synnerhet om fler än ett program i framtiden ska ut-
värderas i en och samma uppföljning medelst denna studies förslag till metod 
och där totala antalet sökande framgår. Idealt vore dock ett riksnomerande mått 
för i det här fallet högskoleingenjörsutbildningar, och då i synnerhet byggnads-
tekniska sådana. 

Ett mer specificerat och i det här sammanhanget också mer relevant mått för 
generellt söktryck och antagning på nationell nivå kan vi dock hämta från UHR 
(se Figur 16 nedan). I det framgår antalet behöriga sökande vid andra urvalet, 
samt antalet men också andelen antagna – där det sistnämnda måttet således 
motsvarar måttet antagningsgrad i denna studie. 

Utifrån det måttet går att utläsa en generell antagningsgrad som har varierat 
från ca 68 procent år 2010 till ca 64 procent år 2015, med en lägstanotering om 
ca 63 procent år 2014. Det vill säga nivåer som fortfarande är ca 3,1–5,2 gånger 
högre än för det program som har granskats i denna studie. 

Gemensamt är dock att utvecklingstrenden för antalet behöriga sökande har 
sett snarlik ut, med stigande antal sökande under perioden 2010–2014 och där-
efter en minskning 2015. Skillnaden mellan högsta och lägsta antagningsgrad var 
dock betydligt större för det i den här studien granskade programmet – ca 10 

                                                      
13. Notera att måttet antagningsgrad är det inverterade värdet av måttet sökande per antagen, och därför 
kan med nödvändighet en negativ samvariation förväntas. 
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procentenheter, jämfört med som mest ca 4 procentenheter på generell nationell 
nivå. Vilket kan tolkas som att antalet tillgängliga platser på utbildningen relativt 
sett inte har följt den generella trenden på riksnivå särskilt väl. 

 
Figur 16: Antal behöriga sökande samt antal respektive andel antagna vid andra 

urvalet ht2008–ht2017 (på generell riksnivå). 

(Källa: Delvis bearbetad version av Figur 21 i UHR, 2018 s. 37)  

Vad gäller utvecklingstrenden för högskoleingenjörsprogrammens generella an-
tagningsgrad på nationell nivå har en sådan studie dessväre inte funnits att tillgå. 
Dock pekar UHR:s studie (UHR, 2018) på att det behöriga sökandeantalet 
överlag har ökat markant till sådana utbildningar – en dryg fördubbling under 
mätperioden 2010–2015 (se Figur 17 nedan), vilket överensstämmer tämligen 
väl med utvecklingen för det program som har granskats i den här studien (se 
Figur 1). Högskoleingenjörsprogrammen ser överlag ut att ha ökat mer i popu-
laritet än många andra utbildningar, vilket kan utgöra en indikation på att nivån 
för kvalificerande meritvärden också har höjts. 
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Figur 17: Antal behöriga sökande till några utbildningar som leder till yrkesexamina 
i första och andra urvalet ht2008–ht2018 (på riksnivå). 
Ökningen i antalet sökande till högskoleingenjörsprogrammet under mätperioden 
2010–2015 har indikerats med grön färg. 

(Källa: Delvis bearbetad version av Figur 21 i UHR, 2018 s. 45) 

5.1.2 Ökade meritvärden – på gott och på ont? 
Dessvärre har ingen relevant studie på nationell nivå med fokus på statistiska 
utvecklingstrender över tid för olika urvalsgruppers meritvärden funnits att till-
gå. Några statistiska underlag finns förvisso tillgängliga på UHR:s webbplats 
(UHR, u.d.), men uppgiften att sammanställa dem har befunnits kräva alltför 
tidsomfattande insatser för föreliggande studies vidkommande. Därför riktas 
diskussionen här i stället i korthet mot vad som framkommit i denna studies 
resultat, och hur dessa kan ställas mot några av lärosätets förutsättningar att 
bedriva utbildningsverksamhet. 

Resultaten pekade dels på under mätperioden ökande meritmedelvärden för 
de väsentligaste urvalsgrupperna – i synnerhet för dem som antagits genom 
resultat vid högskoleprov – och dels på att både kvarvaro- och prestationsgraden 
samtidigt ökade. En försiktig konklusion kan vara att en minskad antagningsgrad 
har lett till förhöjda meritvärdesgränser, som i sin tur har lett till förhöjda genom-
strömningsmått (dock med undantag för examensgraden). 

Utvecklingen kan te sig positiv för de studenter som i allt högre grad först 
antagits till och sedan också har klarat av de studier som de själva har valt – i 
synnerhet om kraven för godkända kursbetyg inom programmet har behållits 
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eller t.o.m. skärpts. Ur ett för högskolan effektivitets- och ekonomiperspektiv 
kan utvecklingen också te sig glädjande då man kan förvänta sig högre ersättning 
från staten samtidigt som antalet utbildningsplatser (vilket kan knytas till resurs-
utnyttjandet) har hållits på en i förhållande till söktrycket lägre nivå än tidigare. 

Dock, hur pass väl svarar utbildningen upp till kravet om breddad rekrytering 
(UKÄ, 2017 s. 43)? Det kan inte denna studie ge något svar på, då sådana data 
dels saknas i de register som har utgjort studiens empiriska källor och dels inte 
har omfattats av studiens syfte.14 Men den markant förhöjda meritvärdesgränsen 
för framför allt resultat från högskoleprovet – en urvalsgrupp som i bästa fall 
kan utgöra en möjlighet för dem med sämre gymnasiebetyg (och måhända 
komna från mindre studievana hem) – kan möjligen ge en indikation på en 
existerande målkonflikt i det avseendet. Möjligheten att mäta och jämföra med 
utvecklingen för breddad rekrytering kan därför vara en aspekt att ta fasta på i 
framtida uppföljningar/utvärderingar vid lärosätet. 

5.1.3 Ökad kvarvarograd i en nationell jämförelse 
Kvarvarograden den nominellt sista studieperioden ökade markant under mät-
perioden – från 57 procent för studentkohorten som påbörjade programmet vid 
mätperiodens början år 2010 till 80 procent året därpå, för att därefter pendla 
kring ett tämligen stabilt genomsnitt av ca 75 procent. Den sistnämnda nivån 
står sig tämligen väl i paritet med den nationellt generella nivån på ca 78 procent 
för högskoleingenjörsprogram i UKÄ:s senaste årsrapport (se Figur 18 nedan) – 
trots att UKÄ:s mätperiod är två studieperioder kortare. 

                                                      
14. Här syftas på data som exempelvis föräldrarnas utbildninsgnivå och svensk/utländsk 
härkomst. 
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Figur 18: Kvarvaro läsår två för programstudenter som påbörjade studier 

läsåret 2016/17 (på riksnivå). 
(Källa: Delvis bearbetad version av Figur 21 i UKÄ, 2019 s. 51.) 

Vänder vi oss i stället till rapporten Tidiga avhopp från högskolan (UKÄ, 2017) – 
vari man undersökt kvarvaron under hela den nominella studietiden (sex 
terminer) för studentkohorter som påbörjade sin utbildning höstterminen 2012 
– kan vi konstatera att kvarvarograden har sjunkit något på nationell nivå för 
högskoleingenjörsprogrammen (se termin 6 i Figur 19 nedan). Kvarvaron den 
sjätte terminen var då ca 69 procent. 
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Figur 19: Kvarvaro termin 1–6 för programstudenter som påbörjade sina studier 
höstterminen 2012 (på riksnivå).  
(Källa: Delvis bearbetad version av Figur 16 i UKÄ, 2017 s. 29.) 

Så långt så väl, då det i föreliggande studie utvärderade programmet i förhållande 
till den nationella nivån således ser ut att stå sig gott i förhållande till andra hög-
skoleingenjörsprogram men även civilekonomprogram, grundlärar- och ämnes-
lärarprogram. 

Iögonfallande blir det dock när vi i samma rapport tar del av resultaten för 
de samlade högskoleingenjörsprogrammen vid respektive lärosäte, där Mälar-
dalens högskola tillsammans med Linnéuniversitetet visar sig ha lägst kvarvaro 
av samtliga lärosäten – ca 60 procents kvarvaro den sjätte terminen (se Figur 20 
nedan). Mönstret är för övrigt det samma för civilingenjörsprogrammen, där 
kvarvaron uppgår till ca 58 procent för Mälardalens högskola (UKÄ, 2017 s. 30). 
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Figur 20: Kvarvaro termin 1–6 för studenter som påbörjade  högskoleingenjörs-
utbildningar höstterminen 2012 (per lärosäte). 
(Källa: Delvis bearbetad version av Figur 19 i UKÄ 2017, s. 32) 

Således framstår en skillnad av ca 15 procentenheter i kvarvarograd mellan bygg-
nadsprogrammets ca 75 procent år 2011–2015 (77 procent år 2012) enligt den 
här genomförda studien och de 60 procenten för samtliga högskoleingenjörs-
program på lärosätet år 2012 enligt UKÄ. 

Huruvida denna diskrepans bygger på skillnader i mätmetoder eller om den 
är reell kan vara svårt att avgöra, och det utifrån åtminstone följande validitets- 
respektive reliabilitetsskäl: 

1. Kvarvarograden har i föreliggande studie beräknats utifrån aggre-
gerade data som har hämtats från Ladok. Som kvarvarande har de 
studenter räknats som a) varit registrerade hela den första respektive 
nominellt sista studieperioden, eller som b) har tillkommit efter den 
första delen av studieperioden; men inte studenter som har c) 
omregistrerats inom programmet eller d) gjort studieupphåll, av-
brutit studierna eller av andra orsaker kategoriserats som bortfall. 
Exakt hur UKÄ ha gått tillväga vid framtagning av sina mått framgår 
inte av den här refererade rapporten med mer än att ”en student 
räknas som kvar om hen fortfarande är registrerad på utbildningen” 
(UKÄ, 2017 s. 12). 
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2. Föreliggande studie inkluderar en granskning av endast ett utbild-
ningsprogram. Med fler granskade program bör möjligheten öka att 
kunna värdera diskrepansens betydelse. Idealt vore i det fallet att 
inkludera samtliga de högskoleingenjörsprogram på lärosätet som 
har granskats av UKÄ. 

Dock anger UKÄ i sin studie att kvarvaron kan skilja relativt mycket mellan olika 
program på ett och samma lärosäte, vilket å andra sidan eventuellt kan tas som 
intäkt för att diskrepansen kan vara reell – till det här utvärderade programmets 
fördel, utifrån ett effektivitets- och ekonomiperspektiv. 

Sammantaget kan en konklusion vara att vidare granskningar ser ut att be-
hövas för att reda ut frågan. 

5.1.4 Ökad prestationsgrad i en nationell jämförelse 
En slutsats av föreliggande studies resultat är att prestationsgraden har ökat be-
tydligt under mätperioden för det granskade utbildingsprogrammet: med i 
storleksordningen 15–20 procentenheter – från knappa 60 procent för mät-
periodens första studentkohorter till i genomsnitt närmare 80 procent för de tre 
sista. 

En ökning av prestationsgraden är enligt UKÄ:s studie också signifikativ på 
generell nationell nivå (se Figur 21 nedan). Även om olika mätmetoder har 
tillämpats i denna studie och i UKÄ:s studie så ser således utvecklingstrenden i 
stort ut att överensstämma då båda studierna pekar på en ökning av presta-
tionsgraden. Dock framgår en betydande skillnad för hur stor denna ökning är, 
då det här granskade programmets ökning är betydligt mycket större. Detta 
främst på grund av den relativt sett låga prestationsgraden för studentkohorterna 
i början av mätperioden, medan prestationsgraden i slutet av mätperioden i allt 
högre grad har börjat närma sig nivåerna för såväl yrkesexamensprogram (ca 88–
90 procent) som generella program (ca 82–86 procent) på nationell nivå och 
enligt UKÄ:s mätmetod.15 

                                                      
15. Notera att på grund av de olika mätmetoderna kan nivåvärdena ses som inte fullt ut jämförbara. 
Dock kan utvecklingstrenden för prestationsgraden i respektive studie ge en indikation på sam-
variation. 
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Figur 21: Prestationsgrad för olika studieformer läsåren 2005/06–2015/16 

(på riksnivå). 
(Källa: Delvis bearbetad version av Figur 23 i UKÄ, 2019 s. 52) 

5.1.5 Den problematiska examensgraden 
Resultaten för examensgradens nivåer och utvecklingstrend för det i denna 
studie granskade utbildningsprogrammet kan framstå som problematiska, då 
måttet inte ser ut att följa de övriga genomströmningmåttens utveckling − och 
därigenom inte heller antagningsmåttens. Det vill säga, en minskad antagnings-
grad och ökade meritvärden ser inte nödvändigtvis ut som någon slags garanti 
för att examensgraden ökar. 

Detta kan väcka flera frågor. Några sådana är exempelvis: 

 Är data korrekta, i synnerhet men kanske inte endast gällande noll-
noteringen för 2014 års studentkohort, eller finns brister i det empi-
riska materialet som kan hänföras till bristande registreringsrutiner 
och/eller –benägenhet? 
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 Om data är korrekta, vilka bakomliggande orsaker går att finna – 
såväl inom högskolans verksamhet som externt – i det senare fallet 
exempelvis ett eventuellt gott branschspecifikt arbetsmarknadsläge 
som kan locka studenterna till anställning innan de har tagit examen? 

 Om de helt uteblivna examina för 2014 års studentkohort var ett 
faktum, vilka konsekvenser fick det för studenterna, högskolan och 
för utbildningsprogrammet? Samt vilka eventuella åtgärder gjordes 
inom programmet inför den därpå följande studentkohorten 2015, 
som hade den högsta examensgraden under hela mätperioden? 

Därtill, i en jämförelse med UKÄ:s årsrapport för 2019 finner vi att för större 
högskoleingenjörsprogram om minst 200 antagna studenter låg examensnivån 
inom programmets avsedda yrkesexamen på ca 45 procent (se Figur 22 nedan). 
Vilket kan ställas mot 0–35 procent och ett genomsnitt under mätperioden av 
ca 21 procent för det program som har granskats inom ramen för denna studie. 

 
Figur 22: Andel nybörjare som examinerades inom nominell studietid plus tre år 

efter avsedd yrkesexamen och annan examen. Uppföljning till och med 
läsåret 2017/18 (på riksnivå).  
(Källa: Delvis bearbetad version av Figur 24 i UKÄ, 2019 s. 53) 
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Även om UKÄ:s mätperiod här sträcker sig inte mindre än tre år efter nominell 
studietid – d.v.s. motsvarande sex studieperioder, jämfört med denna studies två 
– framstår det som tveksamt att det program som har granskats i föreliggande 
studie kan nå en sådan examensgrad även om mätperioden utökas. I varje fall 
inte utifrån de nivåer som har framkommit under mätperioden, och med en 
preliminär kännedom om att majoriteten av examina inom programmet som 
regel tas inom ett år efter avslutad utbildning. Därmed kan en slutsats vara att 
programmet i fråga sannolikt inte riktigt når upp till examensgraden för mot-
svarande utbildningsform vid större lärosäten – trots att just högskoleingen-
jörsprogrammen har den generellt lägsta examensgraden bland de av UKÄ 
granskade utbildningsprogrammen. I jämförelse med övriga program kan 
således examensgraden framstå som särskilt problematisk för både det i denna 
studie granska programmet och för högskoleingenjörsutbildningar överlag. 

5.1.6 Andra faktorer som kan ha bidragit till skillnader 
mellan olika studentkohorters genomströmning 

Även om resultatet i huvudsak pekar på en utvecklingstrend över tid enligt ovan, 
så framkommer också variationer i genomströmningen mellan olika student-
kohorter med avseende på kvarvaro-, prestations- och examensgrad som kan 
indikera att andra faktorer än minskad antagningsgrad och ökade meritvärden 
kan ha bidragit. Några sådana faktorer kan exempelvis vara: 

 Studentkohorternas sammansättning utifrån studenternas 
första-, andra och tredjehandsval. Ett antagande kan vara att stu-
dentkohorter med en hög andel studenter som antagits utifrån sitt 
förstahandsval är mer motiverade att fullfölja och prestera väl på 
utbildningen än kohorter med en hög andel studenter som antagits 
utifrån lägre prioriteringsnivåer. 

 Studentkohorternas sammansättning utifrån ålder. Ett an-
tagande kan vara att studentkohorter med en hög andel studenter 
som inte kommer direkt från gymnasiet och som har några års 
yrkesverksamhet bakom sig kan vara mer motiverade att både på-
börja och fullfölja utbildningsprogrammet. Ett annat antagande kan 
hävda motsatsen, d.v.s. att unga studenter som kommer direkt från 
gymnasiet både kan ha fräschare kunskaper som underlättar för dem 
att fullfölja studierna samtidigt som de i regel ännu inte har bildat 
familj eller har barn, och därför kan ägna mer tid åt studierna. Utifrån 
UKÄ:s studie av tidiga avhopp finns visst stöd för det förstnämnda 
antagandet (UKÄ, 2017 s. 28). 



Analys av antagnings- och genomströmningsmått för utbildningsprogram 

52 Jonaz Juura 

 Studentkohorternas sammansättning utifrån kön. Ett anta-
gande kan vara att studentkohorter med en hög andel kvinnliga 
studenter både fullföljer studierna och presterar väl i högre utsträck-
ning än kohorter med en mindre andel kvinnliga studenter. Detta då 
det är väl känt att kvinnor generellt presterar bättre än män på en 
rad olika högre utbildnignar. (Se t.ex. UKÄ, 2019 s. 52; Svensson, 
2018; UKÄ, 2017 s. 20; Gustafsson, 2009 s. 23.) En preliminär 
granskning av data under denna studie kan antyda att så även är fallet 
för den här granskade utbildningen, men att skillnaderna jämnar ut 
sig ju jämnare könsfördelningen blir. Utifrån UKÄ:s studie av tidiga 
avhopp finns ett generellt stöd för antagandet att de kvinnliga 
studenterna är framgångsrikare i sina studier – dock inte med nöd-
vändighet för just ingenjörsprogrammen (UKÄ, 2017 s. 28). 

 Studentkohorternas sammansättning utifrån föräldrars utbild-
ningsnivå. Ett antagande kan vara att studenter som kommer från 
ett hem med studievana föräldrar (eller andra familjemedlemmar) 
har ett försprång när det gäller både val av utbildning och att klara 
av studierna jämfört med dem som inte har det (se t.ex. UKÄ, 2019 
s. 61). Utifrån UKÄ:s studie över tidiga avhopp saknas dock stöd för 
antagandet att studenter från mindre studievana hem i högre grad än 
andra skulle avbryta sina studier i förtid (UKÄ, 2017 s. 28). Däremot 
finns stöd för att benägenheten att alls påbörja högre studier till stor 
del samvarierar med föräldrarnas utbildningsnivå (ibid.; UKÄ, 2019 
s. 11). 

 Studentkohorternas sammansättning utifrån härkomst. Ett 
antagnade kan vara att studenter med två utlandsfödda föräldrar eller 
som själva har invandrat till Sverige har en större benägenhet att 
hoppa av sina studier. Visst stöd för detta antagande finns från 
UKÄ:s sida, men det framgår också att det ser olika ut för olika 
utbildningsprogram. Och just för högskoleingenjörsprogrammen 
ser det motsatta antagandet ut att infrias – d.v.s. att studenter med 
utländsk bakrund tvärtom i lägre grad än andra tenderar att avbryta 
sina studier i förtid (UKÄ, 2017 s. 28). Därtill skiljer högskole-
ingenjörsutbildningarna ut sig genom att de har den lägsta andelen 
studenter med svensk bakgrund (ibid., s. 16). Sammantaget kan det 
måhända borga för en relativt hög kvarvarograd för dessa program. 
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 Arbetsmarknadsläget, säväl generellt som för utbildningen 
specifik bransch. Ett antagande kan vara att söktrycket till högre 
utildning ökar i tider då framför allt det generella arbetsmarknads-
läget försämras, vilket således kan leda till lägre antagningsgrad om 
inte antalet utbildningsplatser ökar i motsvarande utsträckning. Ett 
annat antagande kan vara att när arbetsmarknadsläget ljusnar för den 
specifika bransch som utbildningen riktas mot, så försämras såväl 
kvarvaro- som prestationsgraden och examensgraden i och med att 
studenter måhända lättare kan välja en attraktiv anställning i stället 
för att fullfölja utbildningen. (Se t.ex. Gustafsson, 2009 s. 60.) 

 Innehållsmässiga och pedagogiska förändringar inom pro-
grammet. Under mätperioden kan vissa innehållsmässiga eller/och 
pedagogiska förändringar ha gjorts på programmet, vilka kan ha 
påverkat genomströmningen. Därför kan det vara värdefullt att i 
samband med en uppföljning av detta slag bjuda in verksamma 
utbildnings- och programansvariga samt lärare att ta del av resultaten 
och måhända därigenom få en bidragande förklaring till vissa av 
dem. 

 Sociala eller hälsomässiga faktorer. Därutöver kan det finnas 
antaganden utifrån sociala eller hälsomässiga faktorer – kanske i 
synnerhet när det gäller avhopp från utbildningen, vilket i synnerhet 
kan påverka måtten för genomströmningen mycket för ett program 
med tämligen få studenter som det i denna rapport studerade pro-
grammet. 

5.2 Metodologiska aspekter 
Nedan redogörs för några centrala metodologiska aspekter på föreliggande 
studie. Dels i förhållande till UKÄ:s jämförelsemått och dels utifrång några vali-
ditetsaspekter. 

5.2.1 För- och nackdelar med jämförelsemåttens 
utformning jämfört med UKÄ:s mått 

De jämförelsemått som har definierats i den här rapporterns föreslagna upp-
följningsmetod – och som sedan tagits fram för ett utbildningsprogram inom 
ramen för denna studie – är framför allt antagningsgrad, meritmedelvärde, kvar-
varograd, prestationsgrad och examensgrad. Utformningen av måtten har till 
stor del gjorts i syfte att internt Mälardalens högskola skapa en metod för att 
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både kunna jämföra olika utbildningsprogram och olika studentkohorter inom 
samma program, samt att de olika måttens definitioner så långt som möjligt 
följer en liknande logik – såväl beräkningsmässigt som terminologiskt. Där-
utöver har mätperioden hållits kort – maximalt två studieperioder efter nominell 
studietid – för att få så i tiden aktuella och för verksamheten relevanta värden 
som möjligt. Dessa syften kan hänföras till måttens fördelar. 

Till måttens nackdelar kan t.ex. höra att de inte överensstämmer med UKÄ:s 
vedertagna jämförelsemått för högre utbildning i redovisade årsrapporter, vilket 
kan försvåra jämförelser med nationell nivå men måhända också i jämförelse 
med andra specifika lärosäten som tillämpar UKÄ:s jämförelsemått eller som 
har tagit fram egna sådana. 

För måttet antagningsgrad är omräkningen till UKÄ:s standard tämligen 
enkel att göra, då det motsvarar det inverterade värdet av söktrycket uttryckt 
som antal sökande per utbildningsplats – d.v.s. antagningsgraden är lika med 
antal platser per sökande. Besvärligare blir det dock p.g.a. av en diskrepans i vad 
det är som mäts: utifrån metoden i denna studie inkluderas samtliga sökande till 
programmet, medan i UKÄ:s årsrapporter fokuseras en delmängd av de sökande 
– personer utan tidigare erfarenhet av högre studier (UKÄ, 2019 s. 28). En rimlig 
bedömning vid en jämförelse kan därför vara att antagningsgraden för ett 
program som utvärderas utifrån den här föreslagna modellen bör vara något 
lägre än utifrån UKÄ:s uppföljningsmodell – alternativt och annorlunda yttryckt 
att söktrycket bör vara något högre. En mer relevant jämförelse låter sig dock 
göras med UHR:s redovisning av statistiska analyser, vilka utgår från antalet 
behöriga sökande (se t.ex. UHR, 2018 s. 37). 

För en del genomströmningsmått ter sig en jämförelse med UKÄ:s mått 
något besvärligare – dels för att olika mätperioder har tillämpats, dels för att 
måttens definitioner i övrigt är något olika. För dessa mått behövs således någon 
slags rimlig bedömning göras för att kunna värdera hur det utvärderade pro-
grammet står sig i förhållande till omvärlden, mätt enligt UKÄ:s metod. 

 För kvarvarograden i denna studie gäller mätperioden t.o.m. den 
nominellt sista studieperioden på programmet – för att därigenom 
få ett mått på hur stor andel som fullföljer programmets nominella 
studietid – medan i UKÄ:s fall sträcker sig mätperioden endast till 
det andra året på programmet, d.v.s. som längst till studieperiod fyra 
(UKÄ, 2019 s. 50–51). Ett rimligt antagande vid en jämförelse är 
därför att det här granskade programmets kvarvarograd bör vara 
något lägre än vad som framkommer med UKÄ:s metod. Dock, om 
vi frångår årsrapporterna från UKÄ och i stället söker mer specifika 
rapporter återfinns jämförelsemått för kvarvaron som är mer 
gångbara att jämföra med då kvarvaron liksom i denna studies fall 
kan sträcka sig till sjätte terminen (se t.ex. UKÄ, 2017). 
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 Prestationsgraden definieras i denna studie som kvoten mellan a) 
genomsnittligt antal ackumulerade poäng på kurser inom program-
met för en studentkorhort och b) nominellt maximala antal poäng 
på programmet – och det under en mätperiod som i första hand 
sträcker sig t.o.m programmets nominellt sista studieperiod, i andra 
hand t.o.m. ytterligare två studieperioder. Detta medan UKÄ:s mått 
för prestationsgrad är framtaget för att kunna göra generella jäm-
förelser av prestationer mellan olika program men också i för-
hållande till enstaka kurser. Därtill baseras UKÄ:s mått på mätningar 
efter varje läsår, medan föreliggande studies mått baseras på 
mätningar som görs vid ett programs nominellt sista studieperiod, 
samt ytterligare två perioder. Eller uttryckt på annat sätt: UKÄ:s 
metod är utformad för tvärsnittsstudier, medan föreliggande studies 
metod har utformats för retrospektiva kohortstudier efter avslutad 
nominell studietid (samt ytterligare två studieperioder). Av detta skäl 
definieras UKÄ:s mått som kvoten mellan a) studenters totala antal 
helårsprestationer och b) antalet helårsstudenter – och det under en 
mättid om totalt fyra studieperioder/terminer (UKÄ, 2019 s. 51). På 
grund av denna diskrepans mellan måttens definitioner kan det 
framstå som svårt att göra några meningsfulla jämförelser av nivåer 
för ett enstaka program, som i den här studiens fall. Vid samtidig 
uppföljning av flera program kan dock måhända UKÄ:s mått tjäna 
som en slags relativ måttstock som går att relatera de utvärderade 
programmens nivåmässiga prestationsgrad till. Även sett till 
utvecklingstrender kan UKÄ:s mått måhända tjäna som relevant, 
oavsett ett eller flera samtidigt utvärderade program utifrån den här 
föreslagna uppföljningsmodellen. 

 Examensgraden definieras i denna studie som kvoten mellan a) an-
talet studenter som tagit examen inom programmet någon gång mel-
lan den nominellt sista studieperioden och två studieperioder senare 
och b) antal registrerade studenter inför den första studieperioden 
på programmet. UKÄ:s motsvarande mått definieras på ett liknande 
sätt, men med en mätperiod som sträcker sig tre år (motsvarande sex 
terminer) bortom den nominellt sista studieperioden. Utifrån det 
kan man således fövänta sig lägre examensgrader med den här 
studiens mätmetod. 
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5.2.2 Validitet: antagen = registrerad? 
Det kan vara värt att notera att en viss diskrepans kan finnas i sammansättningen 
mellan de från antagningssystemet respektive studiedokumentationssystemet 
hämtade studentkohorterna som utgör denna studies empiriska material. 

Med diskrepans avses här att det inom ramen för studien av tidsmässiga skäl 
inte har kontrollerats i hur stor utsträckning individerna i antagningskohorterna 
– hämtade från antagningssystemet NyA – i fysisk bemärkelse överensstämmer 
med individerna i kohorterna för registrerade studenter för kurser inom 
programmet, data som har hämtats från studiedokumentationssystemet Ladok. 
En möjlig diskrepans vars orsak är att de data som har hämtats från antag-
ningssystemet delvis har varit på aggrerad gruppnivå (se avsnitt 7.1.1). 

I praktiken innebär det att samtliga antagna till ett program inte med nöd-
vändighet också är de som faktiskt påbörjat studierna på programmet, utan i 
stället till viss del exempelvis har ersatts av reserver – med andra meritvärden. 
Även om denna andel studenter måhända kan bedömas som tämligen begränsad 
så kan det vara en omständighet att ha i åtanke – i synnerhet om intresse finns 
att bedöma eventuella samband mellan meritvärden och utfall i form av studie-
prestationer. 

För att undvika/minimera en eventuell ovan nämnd diskrepans – och således 
säkerställa en högre precision i en uppföljningsstudies validitet – föreslås här att 
i så hög utsträckning som möjligt utgå från data på individnivå och således helst 
undvika aggregerade data. En sådan ansats torde dock bli mer tidskrävande, och 
om arbetet utförs helt och hållet manuellt kan också risken för fel uppkomna ur 
hanteringsmässiga misstag öka. Av bl.a. den anledningen vore det önskvärt att 
uppföljningsfunktionaliteten i NyA och Ladok utvecklades vidare så att stora 
delar av arbetet med extrakt från de båda systemen automatiserades och må-
hända t.o.m. analyserades utifrån individnivå.
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6 Inför framtida studier 

En erfarenhet av att ha genomfört denna studie är att uppföljningar av det här 
slaget kan vara en tämligen komplex och tidsödande process. Dels ska relevanta 
data från två olika register med två olika syften extraheras och sammanföras, 
dels ska relevanta mått först definieras medelst avgränsningar i det empiriska 
materialet och sedan tillämpas i analys av utvalda data. Därutöver kan data i sig 
vara av mer eller mindre komplex natur, samt utgå från olika beskrivande nivåer 
– på individnivå eller på aggregerad gruppnivå. Processen kräver en relatitvt god 
vana att hantera sådana inslag, och innehåller därutöver en god del manuella och 
analytiska handgrepp. Av dessa skäl följer en risk för att såväl validitets- som 
reliabilitetsbrister uppstår. Här följer därför några reflektioner och förslag inför 
framtida studier av den här karaktären. 

Både NyA och Ladok har utformats för att tillgodose administrativa behov, 
men i mindre grad för att göra uppföljningar och utvärderingar. Idealt vore 
därför en systemmässig utveckling för att förstärka möjligheterna till upp-
följningar av det här slaget – i synnerhet i de fall då ”samkörningen” av de båda 
registren bygger på individdata, vilket så långt möjligt förordas utifrån kva-
litetsskäl. Det skulle kunna bidra till både tidsmässiga besparingar och en kvali-
tetssäkring av uppföljningen som sådan – och även möjligen stimulera till ut-
förliga årliga uppföljningar av utbildningsprogrammen vid Mälardalens hög-
skola. Detta för att öka kunskapsgraden om hur det går för utbildningsverk-
samheten med fokus på studenternas antagning och genomströmning, såväl 
internt mellan olika utbildningar på lärosätet som i förhållande till exempelvis 
UKÄ:s och UHR:s statistiska rapporter och andra på riks-, utbildningsforms-, 
läroätes- eller ämnesnivå.  

Regelbundna uppföljningar och jämförelser med UKÄ och UHR kan också 
aktualisera mätmetoderna som sådana. Dels på grund av att uppföljningarna då 
kommer att ske under löpande studietider istället för att ske retrospektivt utifrån 
mätperioder som bygger på nominella programstudietider, dels då så lika mät-
metoder som möjligt vore önskvärda för att underlätta jämförelser. En vinst med 
en sådan metod skulle därutöver dels kunna vara att statistiken blir mer aktuell, 
dels och därigenom att det kan inbjuda till tidigare åtgärder inom utbildnings-
program vars uppföljningsresultat visat sig vara alltför bristfälligt. En vinst med 
den här studiens metod är å andra sidan att den sammanställer och illustrerar 
utvecklingen över tid, vilket kan utgöra ett komplement till årliga uppföljningar. 
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7 Praktiska handgrepp 

I detta kapitel redogörs för några metodologiskt centrala handgreppsmoment 
med avseende på datainhämtning – i första avsnittet från antagningssystemet 
NyA och i det andra från studiedokumentationssystemet Ladok – samt för 
därefter i det trejde avsnitett analys av data i Excel. 

7.1 Extrahering av antagningsdata från NyA 
Antagningsdata på både grupp-/studentkohortnivå och på individnivå kan 
hämtas ur antagningssystemet NyA – delvis via NyA-webben eller via NyA-
klienten. Via NyA-webben har dock endast ett begränsat antal studentkohorters 
data varit tillgängliga – från 2013 och framåt – för det utvalda utbildnings-
programmet vid tiden för föreliggande studie, varför här endast följer beskriv-
ningar av hur data kan hämtas via NyA-klienten. 

Klientprogramvaran kan laddas ned från NyA produktion (Expertclient 
installer, u.d.), och installeras på den egna datorn. När programmet sedan startas 
behöver användarnamn, lösenord samt organisation anges – vilket kräver att 
någon med behörighet till systemet behöver medverka eller vara den som 
extraherar data. 

7.1.1 Inför beräkning av antagningsgrad: extrahering av 
aggregarade gruppdata 

För att extrahera data på aggregerad grupp-/studentkohortsnivå, gör förslagvis 
på följande sätt: 
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Figur 23: Hämta aggregerade gruppdata för antagning. 

1. Välj menyalaternativ Administrera -> Statistik. 

2. I det efterföljande dialogfönstret (se den andra bilden i figuren 
ovan), ange antagningsomgång – i detta exempel ”HT2010” – och 
tryck därefter på Tab-tangenten för att komma vidare ned till nästa 
fält. 

3. Ange lärosätets akronym i fältet för organisation och tryck därefter 
på Tab-tangenten. 



Praktiska handgrepp 

Mälardalens högskola 61 

4. Om anmälningskoden är okänd för programmet, tryck på Tab-
tangenten igen för att komma ned till fältet för kurs-/programkod 
och ange den programkod för programmet som finns på t.ex. MDH-
webbens programförteckning (Mälardalens högskola, u.d.) – i detta 
fall ”YHT02” – och avsluta med att trycka på Tab-tangenten. 

5. Tillse att den statistik som ska hämtas berör antagningsstatistik 
(d.v.s. inte anmälningsstatistik), och klicka därefter på Sök-knappen. 

6. Om statistiken finns tillgänglig så visas en förhandsvisning av upp-
gifterna. För att spara dem till datorn (i PDF-format), klicka på Spara 
som…-knappen. 

Data från exktrakten hämtas sedan för analys i Excel, se avsnitt 7.3.1 och 7.3.5 
nedan. 

7.1.2 Inför beräkning av studentkohorters samman-
sättning och meritmedelvärde: extrahering av data 
på individnivå  

Nedan följer en beskrivning av de väsentligaste handgreppen för hur data på 
individnivå kan hämtas med hjälp av NyA-klienten inför beräkning av både stu-
dentkohorternas sammansättning utifrån urvalsgrupper och meritmedelvärden. 

7.1.2.1 Skapa lista med personuppgifter 
För är att framställa listor med individdata från antagningen, används rull-
gardinsmenyn Administrera (se Figur 24 nedan). 
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Figur 24: Skapa lista med personuppgifter från antagningen. 

1. Välj menyalternativ Administrera -> Listor och underlag för utskick -> 
Framställa lista och underlag för utskick. 
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2. I det efterföljande dialogfönstret, skriv in relevant antagnings-
omgång – i det här fallet ”HT2012” – och tryck på Tab-tangenten 
för att hoppa till nästa rad. 

3. Ange lärosätets akronym i U/H-fältet och tryck ånyo på Tab-tan-
genten. 

4. Klicka därefter på knappen Avancerad sökning… 

5. I nästa dialogfönster, skriv antingen in anmälningskoden (om den är 
bekant) eller skriv in hela eller delar av programmets benämning –i 
det här fallet ”bygg*”, vilket ger en sökträff på utibldningar som 
innehåller ord som inleds med strängen ”bygg”. 

6. Välj eventuellt vilken typ av utbildning (kurs, kurspaket, program), 
utbildningsnivå och om utbildningen är avgiftsbelagd eller ej. Klicka 
därefter på Sök-knappen. 

7. Om en sökträfflista erhålls, dubbelklicka på den utbildning som är 
relevant – eller enkelklicka och klicka sedan på Välj-knappen. Dia-
logfönstret stängs därefter. 

8. Återgå till den andra bilden i figuren ovan. Välj vilken kategori som 
är relevant, förslagsvis Genomgått urval och klicka sedan på knappen 
Lista… 

9. I den efteföljande dialogrutan, gör ett urval av uppgifter som är 
relevanta för vad du vill ha reda på. En rekommendation kan här 
vara att i valet vara så restriktiv som möjligt, i synnerhet vad gäller 
personnära uppgifter – personunummer och namn kan dock vara 
relevanta inför en ev. jämförelse med Ladok-data. Klicka därefter på 
knappen Skapa rapport för att skapa en Excel-fil som innehåller 
efterfrågad data, vilken du sedan kan spara på datorn. 

10. I Excel-filen, kontrollera om det finns dubletter – d.v.s. om en och 
samma student finns med på två eller fler rader – vilket är möjligt 
om vederbörande har ingått i fler än en urvalsgrupp. Om så är fallet 
behöver samtliga rader utom en tas bort för sådana studenter. 

I avsnitt 7.3.2 och 7.3.5 redogörs för beräkningar utifrån hämtade data. 
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7.2 Extrahering av data från Ladok 

7.2.1 Inför beräkning av kvarvaro- och examensgrad: 
extrahering av aggregerade gruppdata 

Nedan illustreras handgreppen för att hämta aggregerade data på gruppnivå 
gällande kvarvaro och examen för respektive studentkohort. 

 

Figur 25: Hämta aggregarade data för kvarvaro och examen från Ladok (del 1). 
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1. Använd menyn Uppföljning… 

2. …för att därefter klicka på Ny rapport… 

3. …samt menyalternativet Genomströmning kurspaketeringstillfälle. 

4. I den följande skärmbilden, ange utbildningskoden (i detta fall 
”YHT02”) för det aktuella programmet som exempelvis kan hämtas 
för respektive program på  högskolans webbplats (Mälardalens 
högskola, u.d.). 

5. Klicka på Sök. 

6. Klicka därefter på det länkade programnamnet som matchar den 
kohort som är av intrese (i detta fall kohorten med startdatum under 
2010). 

 

 

Figur 26: Hämta aggregarade data för kvarvaro och examen från Ladok (del 2). 

1. Klicka på Exportera… 

2. …samt välj Exportera resultat och ladda ned extraktet till datorn. 

3. Notera att två olika data finns i kolumnen Examen. Det första värdet 
utan parentes anger antalet individer som har tagit examen inom 
programmet, medan det andra värdet inom parentes anger antalet 
examina (då en individ kan ta flera examina). 

I avsnitt 7.3.3 och 7.3.5 redogörs för beräkningar utifrån hämtade data. 
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7.2.2 Inför beräkning av prestationsgrad: extrahering av 
data på individnivå och beräkning av ackumulerad 
poängskörd 

Nedan illustreras de handgrepp som har vidtagits i denna studie för att manuellt 
extrahera data från Ladok (Välkommen till Ladok för personal, u.d.), för att 
därefter utifrån individnivå beräkna studentkohorters genomsnittliga presta-
tionsgrad med avseende på tagna högskolepoäng inom nominell respektive 
förlängd studietid. 

7.2.2.1 Val av program och programstart 
Först görs val av program utifrån utbildningskod och (start)studieperiod. 

 

Figur 27: Val av utbildningsprogram och programstart i Ladok. 

Följande moment illustreras i bilden: 

1. Använd menyn Studendokumentation. 

2. Välj menyalternativ Kurspaketering. 

3. Ange programkoden, som exempelvis kan hämtas för respektive 
program på  högskolans webbplats (Mälardalens högskola, u.d.). 

4. Välj studieperiod. 
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5. Klicka på programbenämningen för att erhålla en förteckning med 
uppgifter om de studenter som påbörjade utbildningen den angivna 
studieperioden. 

7.2.2.2 Extrahering av individuella poäng 
I nästa steg granskas varje students prestationsdata för att avgöra om poäng är 
tagna inom ramen för a) nominell respektive b) förlängd studietid, eller c) senare. 
Utgå från punkt 5 i Figur 27 ovan och klicka på respektive students länkade 
personnummer för att erhålla detaljerade uppgifter om studentens prestationer. 

För att säkerställa att samtliga tagna poäng visas för en student, klicka på 
knappen Filtrera kurser och kryssa därefter i rutan för alternativet Avbrott så att 
även poäng från avbrutna kurser inkluderas i sammanställningen (se Figur 28). 

 

Figur 28: Filtrering för att se ev. poäng från avbrutna kurser i Ladok. 

Nedanstående figur illustrerar ett exempel hämtat från en students poängskörd 
från Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik om 180 hp och med start 
höstterminen 2010: 
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Figur 29: Exempel på en students poängdata i Ladok. 
Markeringar indikerar för hur långt nominell resp. förlängd studietid sträcker sig, 
samt vilka poäng som ska inkluderas och vilka som ska exkluderas inför beräkning 
av antal ackumulerade poäng inom resp. studietid. 

Se avsnitt 7.2.2.3–7.2.2.7 nedan för tolkning av och vidare handgrepp utifrån 
skärmbilden ovan. 

7.2.2.3 Poäng från nominell studietid 
Nominell studietid för det aktuella programmet sträcker sig i detta exempel 
t.o.m. september månad år 2013, och den sista avklarade kursen inom den 
nominella studietiden var enligt bilden daterad 2013-06-27. Alla poäng som har 
tagits t.o.m. detta datum ska således inkluderas i måttet för poäng tagna av denna 
student inom nominell studietid för programmet. 

Därutöver kan dock ytterligare poäng ha tagits inom kurser som har avklarats 
senare, ej ännu klarats av eller kurser som har avbrutits. Detta kontrolleras 
genom att klicka på pilen framför respektive kurs (markerat med en 1:a i Figur 
29 ovan) vilket leder till att eventuella poäng från delkurser visas (markerat med 
en 2:a och 3:a). 
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I detta exempel visar sig studenten ha tre poäng från 2013-06-26 som hen 
har tagit för en kurs som avklarades först 2014-03-24, och som därför ska 
inkluderas i den nominella studietiden (2a i figuren). Dessutom har hen 4,5 
poäng den 2014-04-24 från samma kurs (2b i figuren), vilka således ligger utanför 
den nominella studietiden och därför ska exkluderas (se beskrivning nedan för 
hur beräkningen sker i matematiska termer). 

7.2.2.4 Poäng från förlängd studietid 
Förlängd studietid för programmet sträcker sig i exemplet ovan t.o.m. september 
månad år 2014. Studentens sista avklarade kurs inom den förlängda studietiden 
är daterad 2014-09-15, vilket innebär att samtliga tagna poäng t.o.m. detta datum 
ska inkluderas. 

Vid kontroll av eventuella poäng från såväl avklarade kurser efter detta 
datum, ännu ej avklarade kurser samt avbrutna kurser framkommer att stu-
denten inte har tagit några fler poäng. Dock har hen exempelvis tagit fem poäng 
2015-02-24, vilka därför ska exkluderas då de har tagits vid en tidpunkt efter den 
förlängda studietiden. 

7.2.2.5 Tillgodoräknade poäng 
Vissa studenter har tillgodoräknade poäng, vilka principiellt behöver bedömas 
om de ska inkluderas eller exkluderas vid beräkningen av antalet ackumulerade 
poäng inom nominell resp. förlängd studietid. Detta har relevans för kurser som 
avklarats efter nominell studietid men där tillgodoräknade poäng för delkurser 
finns från tiden före den nominella studietidens utgång, och på motsvarande sätt 
för förlängd studietid. 

Generellt har tillgodoräknade poäng med datumangivelse före resp. studie-
tids utgång inkluderats, medan senare tillgodoräknade poäng har exkluderats.16 
I några fall förekommer tillgodoräknade poäng från t.ex. andra lärosäten som 
saknar datumangivelse, och då har principen varit att inkludera dessa.17 En sådan 
princip medför att studentkohorter med en stor andel tillgodräknade poäng utan 
datustämpel har gynnats. Dock har antalet studenter med sådana tillgodräknade 
poäng visat sig vara tämligen få. 

                                                      
16. Detta gäller f.ö. även principiellt för tillgodoräknade poäng där datumangivelsen indikerar att 
poängen har tagits före den nominella studienperiodens start. Något sådant fall har dock hittills 
inte observerats, dock med viss reservation för tillgodoräknade poäng utan angivet datum i ett 
fåtal fall där vi således inte känner till när poängen har tagits. 
17. Detta baserat på ett pragmatiskt val mellan två likvärdiga alternativ. 
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7.2.2.6 Omregistrerade studenter 
I fall där en student har varit registrerad tidigare på samma program indikeras 
detta med ett D efter personnumret i Ladoks förteckning över studenter som 
ingår i respektive studentkohort, jämte en notering om den gällande nominella 
studietiden vid den förra registreringen på programmet (se Figur 30). 

 

Figur 30: Uppgift om tidigare nominell studietid för omregistrerad student. 

Vad gäller studentens tagna poäng har dessa räknats till den studentkohort som 
gäller för omregistreringen – d.v.s. inte den ursprungliga registreringens student-
kohort – då det är så som studenten har placerats i Ladok.18 

7.2.2.7 Beräkning av ackumulerade poäng 
Vid beräkning av ackumulerat antal tagna poäng inom nominell studietid (Aack) 
subtraheras poäng som tagits under perioden mellan nominell studietid och 
förlängd studietid (B) samt senare (C) från studentens totalt ackumulerade 
poängsumma (Tack). 

Vid beräkning av ackumulerat antal poäng tagna inom förlängd studietid (Back) 
subtraheras på motsvarande sätt poäng som tagits senare (C) från den totalt 

                                                      
18. Detta beslut har fattats utifrån den tidsbegränsning som gäller för denna studie, samt delvis av 
validitetsskäl då det i vissa fall måhända kan vara svårt att avgöra från vilken studenkohorts kurs-
omgång som poäng har tagits. Beslutet kan dock ha viss inverkan på studiens resultat, och 
sannolikt påverkas då den ackumulerade poängskörden för omregistreringens studentkohort på 
ett positivt sätt eftersom nämnda skörd för omregistrerade studenter har påbörjats i förtid i för-
hållande till den nominella studietiden för studentkohorten. Ett alternativt och mer arbetskrävande 
tillvägagångssätt hade måhända varit att i stället utifrån respektive poängs datumstämpel i Ladok 
fördela poängen mellan de berörda studentkohorterna, vilket i stället skulle kunna ha en negativ 
inverkan på båda studentkohorternas genomsnittliga ackumulerade poängskörd. 
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ackmulerade poängsumman (Tack). Således gäller följande formler för att beräkna 
ackumulerat antal poäng vid tidpunkt för respektive studietid: 

Aack = Tack – B – C  

Back = Tack – C  

För beräkning av studentkohorters prestationgsgrad utifrån hämtade data, se 
avsnitt 7.3.4 och 7.3.5. 

7.3 Beräkningar i Excel 
Här redogörs för beräkningar i Excel utifrån hämtade data från NyA respektive 
Ladok. 

7.3.1 Beräkning av antagningsgrad för varje 
studentkohort 

I Figur 31 nedan illustreras vilka data som är relevanta i exktraktet från avsnitt 
7.1.1 ovan inför beräkning av antagningsgraden. Dessa data överförs till en sam-
manställningsberäkning i avsnitt 7.3.5 nedan, vari antagningsgraden beräknas 
utifrån kvoten mellan a) antalet antagna (i det här fallet 49 personer) och b) 
antalet behöriga sökande (i det här fallet 227 personer). 

 

Figur 31: Relevanta data i extrakt från NyA inför beräkning av en studentkohorts 
antagningsgrad. 
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7.3.2 Beräkning av studentkohorters sammansättning 
och meritmedelvärden 

I Figur 32 nedan illustreras beräkningen av en studentkohorts sammansättning 
utifrån antalet individer från varje urvalsgrupp samt respektive urvalsgrupps 
meritmedelvärde i kohorten. 

 

Figur 32: Beräkningar av en studentkohorts sammansättning utifrån urvalsgrupper 
och meritmedelvärden för varje urvalsgrupp i kohorten. 

Beräkningarna har föregåtts av en filtrering av kolumnen för urvalsgrupper (med 
rubriken UG), en urvalsgrupp åt gången, varefter celler med relevanta data har 
inkluderats i en formel för respektive beräkning. 

Exempelvis ser beräkningen för antalet BI-studenter i cellen (med värdet 20)  
till höger om rubriken Antal BI ut på följande sätt: 

=ANTAL(I8;I9;I10;I11;I12;I13;I14;I15;I16;I17;I18;I19;I20;I21;I22;I23;I24;I25;I26;I27) 



Praktiska handgrepp 

Mälardalens högskola 73 

På motsvarande sätt formuleras beräkningen av meritmedelvärdet för BI-
studenterna i cellen (med värdet 16,80) till höger om rubriken BI-medelvärde så 
här: 

=MEDEL(I8;I9;I10;I11;I12;I13;I14;I15;I16;I17;I18;I19;I20;I21;I22;I23;I24;I25;I26;I27) 

De beräknade värdena överförs därefter till sammanställningsberäkningen i 
avsnitt 7.3.5 nedan. 

7.3.3 Beräkning av studentkohorters kvarvaro- och 
examensgrad 

Utifrån det extrakt från Ladok som beskrivs i avsnitt 7.2.1 ovan illustreras i Figur 
33 nedan dels vilka relevanta data som inhämtas från extraktet gällande 
kvarvaron på programmet (se den andra kolumnen med rubriken Registrerade) för 
en studentkohort som påbörjade sina studier höstterminen 2010, dels be-
räkningen av kohortens examensgrad utifrån relevanta data (se kolumnen 
Examen -> Antal individer).  

 

Figur 33: Data för beräkning av en studentkohorts kvarvarograd samt beräkning av 
examensgrad mellan nominell och förlängd studietid (termin 6–8).  
Extraktet har modifierats med avseende på bl.a. kolumnen för examen samt viss 

färgläggning. 
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I detta fall var examensgraden 23 procent, vilket baseras på en kvot av a) totala 
antalet individer som tog examen period 6–8 (11 personer) och b) antalet 
registrerade studenter för första studieperioden (47 personer). 

Data för kvarvaro (registerade studenter studieperiod 1 och 6) och den 
beräknade examensgraden förs över till sammanställningberäkningen (se avsnitt 
7.3.5 nedan) där kvarvarograden beräknas utifrån kvoten mellan a) antalet 
individer som var registrerade den nominellt sista studieperioden (i detta fall 27 
personer) och b) antalet individer som var registrerade den första studieperioden 
(i detta fall 47 personer). 

7.3.4 Beräkning av studentkohorters genomsnittliga 
prestationsgrad 

I Figur 34 nedan illustreras beräkningen av en studentkohorts meritmedelvärde 
utifrån extrakt som hämtades från Ladok i avsnitt 7.2.2 ovan. 

 

Figur 34: Beräkning av en studentkohorts meritmedelvärde.  
I figuren visas endast student nr 23–40 i kohorten. Därtill har tabellen i detta fall 
i ett sonderande syfte kompletterats med könsuppdelade data samt med 
beräkning av medianvärde. 

Det beräknade medelvärdet för nominell respektive förlängd studietid överförs 
sedan till sammanställningsberäkningen i avsnitt 7.3.5 nedan. 
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7.3.5 Sammanställningsberäkning 
Som har angetts ovan överförs data och delberäkningar i avsnitt 7.3.1–7.3.4 
avslutningsvis till en sammanställningsberäkning, vilken sedan utgör den del av 
det empiriska materialet som analyseras och presenteras i diagram. Ett exempel 
på en sådan sammanställning illustreras i Figur 35 nedan. 

 
Figur 35: Sammanställningsberäkning med data och delberäkningar för a) antag-

ningen respektive b) genomströmningen. 
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Analys av antagnings- och 
genomströmningsmått för 
utbildningsprogram
Förslag till och exempel på tillämpning av en 
registerbaserad uppföljningsmetod

Jonaz Juura

ANALYS AV ANTAGNINGS- OCH GENOMSTRÖMNINGS- 
MÅTT FÖR UTBILDNINGSPROGRAM
Ett allmänt krav på landets lärosäten om breddad studentrekrytering kan föranleda 
ett ökat behov av utvärderingar och uppföljningar av de utbildningar som ges. Vid 
Mälardalens högskola finns idag en kvalitetspolicy för hur ett sådant arbete ska 
bedrivas. Utifrån den presenteras i denna rapport ett utkast på metod för regis-
terbaserad uppföljning av utbildningsprogram. Därtill tillämpas som ett exempel 
metoden i en uppföljning av Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik, där 
sex studentkohorter med nybörjarstart under perioden 2010–2015 har följts under 
en mätperiod av sex respektive åtta studieperioder.

Det empiriska materialet i studien består av uppgifter hämtade från antag-
ningssystemet NyA och studiedokumentationssystemet Ladok. Det ligger till 
grund för analys av följande antagnings- och genomströmningsrelaterade mått: 
antagningsgrad, meritmedelvärde, studentkohorternas sammansättning utifrån 
urvalsgrupper, kvarvarograd, prestationsgrad och examensgrad. Då metoden är 
tänkt att kunna tillämpas utan krav på djupare kunskaper i statistisk analys, består 
analysen i tolkningar av univariata respektive bi-/multivariata diagram. Resultaten 
från studien jämförs sedan i en diskussion med mått framtagna på nationell nivå 
av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) samt Universitets- och högskolerådet (UHR).

Studien innehåller avslutningsvis en metodologisk diskussion, några reflek-
tioner kring framtida motsvarande studier, samt en utförlig beskrivning av de 
metodologiska handgrepp som har tillämpats under studiens gång.

Jonaz Juura är fil. mag. i sociologi och arbetar som projekt-
assistent inom den administrativa avdelningen på Akade-
min för ekonomi, samhälle och teknik. Han har tidigare 
genomfört en uppföljning av studenter som påbörjade det 
beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens hög-
skola i Eskilstuna/Västerås under perioden 1999–2003 
(SiSS-rapport 2009:2, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:
se:mdh:diva-5744).
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