
 

Studiebarometeret 2018: Økonomi og administrasjon 
 

Overordnet tilfredshet og indekser 

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

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

går på?» scorer disse studentene 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 2018 

Utdanningstype 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Svarende/svarprosent 2018 

Økadm (alle) 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4 415 / 38 % 

Nasjonalt gjennomsnitt 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 31 299 / 48 % 

 

Brutt ned på ulike indekser (gjennomsnitt av flere spørsmål innen samme tema) ligger studentene 

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

tabell 2. Masterstudentene (antall=1407) er gjennomgående mer tilfredse enn bachelorstudentene 

(antall=3008).  
 

Tabell 2 Resultater på ulike indikatorer i 2018 

Utdanning
er 

Undervisning  Tilbake- 
melding 
og veil. 

Lærings-
miljø 

Organi-
sering 

Eksam
en 

Med-
virkning 

 

Inspirasjon Tilknytning til 
arbeidsiv 

Engasje-
ment 

Forvent-
ninger 

Økadm(alle
) 

3,7 3,1 3,8 3,7 4,0 3,2 3,9 3,3 3,6 3,5 

Økadm 
(master) 

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

Økadm 
(bachelor) 

3,6 2,9 3,7 3,7 3,9 3,1 3,8 3,3 3,5 3,5 

Nasjonalt 
gjennomsni
tt 

3,7 3,3 3,8 3,5 4,0 3,3 3,9 3,4 3,6 3,7 

 

Økonomiske og administrative fag omfatter en stor gruppe studieprogram som tilbys ved mange 

ulike institusjoner. Mellom disse studieprogrammene er det relativt stor variasjon i total tilfredshet. 

Under vises de master- (Tabell 3) og bachelorprogrammene (tabell 4) som har høyest overordnet 

tilfredshet. 

Utdanningene innenfor økonomi og administrasjon ligger totalt sett tett opptil det nasjonale snittet. 

Går vi ned på gradsnivå ser vi imidlertid at bachelorstudentene scorer mye lavere enn 

landsgjennomsnittet, mens masterstudentene scorer mye høyere.  

De mest fornøyde studentene på økonomi og administrasjon er vist i tabell 4 og 5. Studentene ved 

disse programmene er i hovedsak også over gjennomsnittlig tilfredse på alle indeksene.  

 

 



 

Tabell 4 Masterprogrammer i økonomi og administrasjon – mest tilfredse studenter i 2018 

Institusjon Studiested Studieprogram   Alt i alt Svarende/ 
svarprosent 

NTNU  Trondheim Entreprenørskap - masterstudium 5,0 14 / 67% 

Ansgar Teologiske 
Høgskole 

Kristiansand Master i ledelse og menighetsutvikling 5,0 7 / 88% 

Høyskolen Kristiania Oslo Master i ledelse 4,8 14 / 67% 

Høgskolen i Innlandet Lillehammer Master i innovasjon 4,8 21 / 100% 

NTNU  Trondheim Skoleledelse - masterstudium 4,8 28 / 20% 

 

Tabell 5 Bachelorprogrammer i økonomi og administrasjon – mest tilfredse studenter i 2018 

Institusjon Studiested Studieprogram Alt i alt Svarende/ 
svarprosent 

Høyskolen Kristiania Bergen Bachelor i markedsføring og salgsledelse 4,7 16 / 33% 

Høyskolen Kristiania Oslo Bachelor i kreativitet, innovasjon og 
forretningsutvikling 

4,6 20 / 36% 

Norges Handelshøyskole Bergen Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 4,5 174 / 42% 

Høgskolen i Innlandet Rena Bachelor i ledelse og digitalisering 4,4 10 / 42% 

Universitetet i Sørøst-
Norge 

Vestfold Bachelor i regnskap og revisjon 4,4 21 / 75% 

Handelshøyskolen BI Bergen Bachelor i internasjonal markedsføring - BI  4,4 12 / 29% 

Handelshøyskolen BI Oslo Bachelor i markedsføringsledelse - BI  4,4 57 / 23% 

NLA Høgskolen Oslo Bachelor i innovasjon og ledelse 4,4 12 / 50% 

*Gjennomsnitt per heltidsstudent 

 

Faglig tidsbruk 

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

det nasjonale gjennomsnittet på 34,5 timer per uke, som vist i tabell 6. Det er relativt stor forskjell 

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

vesentlig mer egenstudier. 
 

Tabell 6 Faglig tidsbruk på økonomi og administrasjon, målt i timer per uke per heltidsstudent i 2018 

Utdanningstype Total faglig tidsbruk* Organiserte læringsaktiviteter Egenstudier Endring totalt 
tidsbruk 2017-18 

Økadm bachelor 29,8 13,5 16,9 +0,3 

Økadm master 39,0 14,2 25,0 -0,2 

Økadm (alle) 32,3 13,7 19,1 -0,1 

Nasjonalt gjennomsnitt 34,5 16,2 18,8 -0,4 

 

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

svart på begge spørsmålene. 

 

 

 

 



 

Om Studiebarometeret 

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter 

hver høst. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved 

norske høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. På nettportalen 

Studiebarometeret.no kan du enkelt 

 finne studentenes vurderinger av ulike studieprogrammer 

 sammenligne resultater mellom ulike studieprogrammer 

 se utvikling over tid for et studieprogram 

Portalen er nyttig for studiesøkere, studenter, tilsatte ved høyskole eller universitet, og andre med 

interesse for høyere utdanning. Oppdaterte resultater publiseres i portalen i februar hvert år. 

Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT. 

 


