
 

Studiebarometeret 2016: Økonomi og administrasjon 
 

Alt i alt-tilfredshet og indekser 

Studenter ved økonomiske og administrative fag er i gjennomsnitt godt tilfreds med 

studieprogrammet de går på. På spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du 

går på?» scorer studentene ved økonomiske og administrative fag 4,1, noe som tilsvarer det 

nasjonale gjennomsnittet for spørsmålet. Skalaen går fra 1 til 5, der 5 indikerer høyest tilfredshet. 
 

Tabell 1 Resultater på overordnet tilfredshet 2013, 2014, 2015 og 2016 

Utdanningstype 2016 2015 2014 2013 Svarende/svarprosent 2016 

ØKADM (alle) 4,1 4,1 4,1 4,2 4273/36 % 

Nasjonalt gjennomsnitt 4,1 4,1 4,1 4,1 28740/45 % 

 

Brutt ned på ulike indekser (gjennomsnitt av flere spørsmål innen samme område) ligger studenter 

ved økonomiske og administrative fag nært det nasjonale gjennomsnittet på de fleste indekser, jf. 

Tabell 2. Masterstudentene (N=1166) er gjennomgående mer tilfreds enn bachelorstudentene 

(N=3107). Resultatene på indeksene og alt i alt-tilfredshet er lite endret siden 2013. 
 

Tabell 2 Resultater på ulike indikatorer i 2016 

Utdanningstype Undervisning 
og veiledning 

Studie-
miljø 

Medvirkning Inspira-
sjon 

Eksamen Lærings-
utbytte 

Relevans 

ØKADM 
(alle) 

3,4 3,8 3,3 3,9 3,9 3,6 4,1 

ØKADM  
Master 

3,6 3,9 3,4 4,1 4,0 3,8 4,2 

ØKADM 
bachelor 

3,3 3,8 3,3 3,9 3,9 3,6 4,1 

Nasjonalt 
gjennomsnitt 

3,5 3,8 3,3 4,0 3,9 3,7 4,1 

 

Økonomisk administrative fag omfatter en stor gruppe studieprogram som tilbys ved mange ulike 

institusjoner, og mellom disse er det relativt stor variasjon i total tilfredshet. Under vises de 

masterprogrammene (Tabell 3) og bachelorprogrammene (Tabell 4) som har høyest alt i alt 

tilfredshet. 
 

Tabell 3 Masterprogrammer i økonomi og administrasjon – mest tilfredse studenter i 2016 

Institusjon Studieprogram Alt i alt Svarende/ 
svarprosent 

UiT – Norges arktiske 
universitet 

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - 
erfaringsbasert master 

4,7 25/40% 

NTNU - Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet 

Organisasjon og ledelse – masterstudium 4,7 21/24% 

Høgskolen i Østfold Masterstudium i organisasjon og ledelse 4,6 36/86% 

NTNU Skoleledelse – masterstudium 4,6 25/19% 

Høgskulen i Sogn og Fjordane Masterstudium i organisasjon og leiing 4,5 26/67% 

Nasjonalt gjennomsnitt  4,1 28740/45% 



 

 

Tabell 4 Bachelorprogrammer i økonomi og administrasjon – mest tilfredse studenter i 2016 

Institusjon Studieprogram Alt i alt 
Svarende/ 

svarprosent 

NTNU - Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet 

Bachelor i økonomi og ledelse 4,5 10/29% 

Handelshøyskolen - BI 
Bachelor i internasjonal 
markedsføring – BI Bergen 

4,5 26/41% 

Norges Handelshøyskole 
Bachelorstudiet i økonomi og 
administrasjon 

4,5 155/39% 

Handelshøyskolen - BI 
Bachelor i økonomi og 
administrasjon – BI Stavanger 

4,4 58/52% 

Høyskolen Kristiania 
Bachelor i markedsføring og 
salgsledelse – Oslo 

4,4 55/29% 

Nasjonalt gjennomsnitt  4,1 28740/45% 

*Gjennomsnitt per heltidsstudent 

 

Faglig tidsbruk 

Faglig tidsbruk blant (heltids) økonomi- og administrasjonsstudenter ligger i gjennomsnitt lavere enn 

det nasjonale gjennomsnittet på 35,5 timer per uke, som vist i tabell 5. Det er relativt stor forskjell 

mellom bachelor- og masterstudenter i total faglig tidsbruk, som følge av at masterstudentene har 

vesentlig mer egenstudier. 
 

Tabell 5 Faglig tidsbruk på økonomi og administrasjon, målt i timer per uke per heltidsstudent i 2016 

Utdanningstype Total faglig tidsbruk* Organiserte læringsaktiviteter Egenstudier Endring totalt 
tidsbruk 2015 

ØKADM bachelor 30,7 14,2 16,7 -0,6 

ØKADM master 38,9 14,5 24,9 +0,8 

ØKADM (alle) 32,5 14,3 18,6 - 

Nasjonalt gjennomsnitt 35,5 16,9 18,3 +0,4 

 

* Organisert læringsaktivitet og egenstudier summerer ikke til total faglig tidsbruk. Årsaken er at ikke alle studenter har 

svart på begge spørsmålene. 

 

 


