
Christina Andersson

C
hristina A

ndersson   |   M
ed en exam

en från K
arlstads universitet   |   2017:26

Med en examen från 
Karlstads universitet
Alumner inom humaniora och samhällsvetenskap 2016

Med en examen från Karlstads universitet

Sedan 2008 samlar Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap, tidigare 
Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT, vid Karlstads universitet in 
information om fakultetens utbildningar från alumner. Informationen samlas in 
årligen efter ett rullande schema. Syftet är att utvärdera fakultetens utbildningar 
samt att ta fram ett underlag för fortsatt kvalitetsutveckling av program och 
kurser. Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och kurser.

I rapporten redovisas resultat från enkäter till alumner som har studerat på 
programmen:

• Kulturvetenskap
• Medier och kommunikation - kommunikation och globala medier
• Medier och kommunikation - visuell kommunikation och design
• Webb och multimedia
• Politices kandidat (Pol kand)
• Vård- och stödsamordnarprogrammet
• Magister/Mastersprogram i marknadsföring
• Magister/Mastersprogram i redovisning och styrning
• Magister/Mastersprogram i Service Management
• Magisterprogram i rättsvetenskap
• Magister/Mastersprogram i utbildningsledning och skolutveckling
• Mastersprogram i vård- och stödsamordning
• Speciallärare
med examen i huvudsak från 2013, 2014 och 2015.

Karlstad University Studies   |   2017:26

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Karlstad University Studies   |   2017:26

ISSN 1403-8099

ISBN 978-91-7063-793-3 (pdf)

ISBN 978-91-7063-792-6 (print)



Karlstad University Studies   |   2017:26

Christina Andersson

Med en examen från 
Karlstads universitet
Alumner inom humaniora och samhällsvetenskap 2016



WWW.KAU.SE

ISSN 1403-8099

urn:nbn:se:kau:diva-48552

Karlstad University Studies   |   2017:26

Christina Andersson

Med en examen från Karlstads universitet - Alumner inom humaniora och 
samhällsvetenskap 2016

ISBN 978-91-7063-793-3 (pdf)

ISBN 978-91-7063-792-6 (print)

Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2017

Distribution:
Karlstads universitet 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
651 88 Karlstad
054 700 10 00

© Christina Andersson



1 
 

  

 

Innehåll 

Förord      3 

Inledning 

 Rapportens disposition    5 

 Undersökningens syfte och målsättning   6 

 Bakgrund     6 

Metod och genomförande 

 Undersökningens frågeställningar   8 

 Population     8 

 Urvals- och insamlingsmetoder   9 

 Enkäten     10 

 Databearbetning     10 

Resultat 

 Om svarsgruppen     11 

 Om utbildningen     17 

 Om sysselsättningen     40 

 Detaljerade åsikter om utbildningen   74 

Sammanfattning 

 Kvalitetsredovisning    80 

 Slutsatser     83 

Referenser      85 

Bilagor 

 Uppdaterad planering    87 

 Ursprunglig planering    89 

 Enkät Kulturvetarprogrammet    91 

 Enkät Medier och kommunikation 

Visuell kommunikation och design   95 



2 
 

  

 

 Enkät Medier och kommunikation 

kommunikation och globala medier   101 

 Enkät Webb och multimedia    107 

 Enkät Pol Kand     111 

 Enkät Vård och stödsamordnarprogrammet   115 

 Enkät Magister/Mastersprogram i företagsekonomi  119 

 Enkät Magisterprogram i rättsvetenskap   123 

 Enkät Magister/Mastersprogram i utbildningsledning och  

skolutveckling     127 

 Enkät Mastersprogram i vård och stödsamordning  131 

 Enkät Speciallärarprogrammet                       135 

  



3 
 

  

 

Förord 

Föreliggande studie har genomförts vid Fakulteten för Humaniora och 

Samhällsvetenskap vid Karlstads universitet.  

Metod, genomförande och underlag till enkäter har utarbetats av Lars Haglund som 

fram till och med 2013 genomförde alumnundersökningarna vid Karlstads universitet. 

Tack för att jag har fått ta del av din erfarenhet och ditt material. 

All praktisk hantering med sammanställning av ramar, utskick och mottagande av 

enkäter har skötts av Emelia Johansson och Åsa Lundin på HS-fakultetens 

administrativa avdelning. Tack för era insatser och ert stora engagemang. 

Jag vill också tacka alla programledare som kommit med synpunkter och idéer i 

samband med enkätkonstruktionen.  

 

Karlstad, april 2017 

Christina Andersson  
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Inledning 

Rapportens disposition 

Rapporten inleds med undersökningens syfte och målsättning samt bakgrunden till 

dagens undersökning. Därefter följer ett avsnitt som handlar om metoder och 

genomförande. Där kan man ta del av undersökningens frågeställningar, 

målpopulation, urvalsmetod, insamlingsmetod och databearbetning. 

Efter avsnittet om metod och genomförande följer resultaten av undersökningen. 

Inledningsvis beskrivs svarsgruppens karaktäristik följt av svarsfördelningen för 

frågorna.  

I rapporten kommer även resultat från följande undersökningar/studier att tas upp i 

jämförande syfte: 

 ”Först ut”, en alumnstudie som genomfördes vid Lunds och Uppsala universitet 

2013 och som omfattade de första årskullarna från de nya magister-

/masterutbildningarna vid Lunds och Uppsala universitet. I denna studie ingick 

alumner som avlagt sin examen 2008 till 2012 (Björnemark m.fl. 2014). 

Svarsfrekvensen var omkring 44 %. 

 Juseks senaste arbetsmarknadsundersökning. Jusek genomför vartannat år en 

arbetsmarknadsundersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, 

systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare, såväl 

medlemmar i Jusek som icke-medlemmar. Syftet är att få kunskap om hur 

utbildning och arbetsmarknad ser ut för dessa grupper. Senaste undersökningen 

genomfördes under perioden februari till mars 2015 och omfattade individer 

födda 1979-1993 som tagit examen under perioden september 2013 till augusti 

2014. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning bland  

icke-medlemmar och som en totalundersökning bland Juseks medlemmar. 

Undersökningen kompletterades med en bortfallsstudie, vilket ger ett 

tillförlitligt resultat, trots den låga svarsfrekvensen (36 %). 

 Med en examen från Karlstads universitet, 2013 (Haglund 2014), där sex av de 

elva programmen i årets undersökning ingick. Resultaten är inte helt jämförbara 

då svarsfrekvenserna 2013 är beräknade utifrån det faktiska antal som 

besvarade varje enskild fråga. Svarsfrekvenserna i föreliggande studie är 

beräknade på hela svarsgruppen. 
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 Alumnstudierna 2014 och 2015 vid HS-fakulteteten, Karlstads universitet 

(Andersson, 2015,  Andersson, 2016). 

 

Undersökningens syfte och målsättning 

Alumnundersökningen genomförs på uppdrag av ledningen för Fakulteten för 

Humaniora och Samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. 

Syftet med alumnundersökningarna är att utvärdera utbildningen samt att ta fram ett 

underlag för fortsatt kvalitetsutveckling av program och kurser.  

Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och kurser. 

 

Bakgrund 

Våren 2008 beslutade ledningen för Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT 

vid Karlstads universitet att på ett systematiskt sätt samla in information om 

fakultetens utbildningar från alumner. Metoder för undersökningen har utvecklats av 

Lars Haglund med Uppsala universitet som förebild. 

De första undersökningarna genomfördes 2008. Då ingick huvudsakligen alumner som 

examinerades åren 2004, 2005 och 2006. De program som ingick i den första studien 

var Projektledning, Ekonomprogrammet, Fastighetsekonomprogrammet, 

Matematikekonomiprogrammet, Personal och arbetsliv, Magisterprogrammet i 

skatterätt och ekonomi samt Informationsprogrammet. 

Fram till och med 2013 genomfördes undersökningarna av Lars Haglund. 2014 

övertogs uppgiften av ämnet statistik. 

Undersökningarna genomförs årligen. Vilka program som ska ingå i varje 

undersökning bestäms av ett rullande schema som sträcker sig över tre år. Samtliga 

alumner med examen från något program vid HS-fakulteten kommer därmed vid något 

tillfälle att få möjlighet att delta i undersökningen. 

Undersökningarna genomförs som totalundersökningar. Informationen samlas in 

genom postenkäter. Från och med 2014 finns även möjlighet att besvara enkäten på 

webben. 
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De första frågeformulären utvecklades av Lars Haglund tillsammans med 

programledarna med alumnenkäterna från Uppsala som främsta förebild. Ungefär 

hälften av frågorna var gemensamma, resten av frågorna var programspecifika. Dagens 

frågeformulär bygger på tidigare formulär, men den gemensamma delen har ökat i 

omfång och den programspecifika delen har minskat. 

I de tidigare undersökningarna var enkäterna helt anonyma. Ingen identifiering av vem 

som besvarade enkäten gjordes. Påminnelse samt ny enkät skickades ut till samtliga 

alumner vid ett tillfälle. Sedan 2014 har en identifiering av respondenterna gjorts för 

att kunna skicka påminnelser till den del av målpopulationen som inte besvarat 

enkäten samt för att ha möjlighet att göra en bortfallsstudie. 

Resultaten av undersökningarna redovisas i tabeller på ett sådant sätt att läsaren själv 

ska kunna dra slutsatser. I tidigare undersökningar redovisades inte för partiellt 

bortfall, det vill säga det svarsbortfall som förekommer i varje enskild fråga. Alla 

procenttal beräknades på antalet alumner som besvarat den aktuella frågan. Sedan 

2014 beräknas alla procenttal på totala svarsgrupperna. 

Resultaten har visat på att utbildningen vid Karlstads universitet håller en hög kvalitet 

och att alumner från Karlstad är attraktiva på arbetsmarknaden. Många får jobb snart 

efter examen och trivs med sina jobb. Resultaten visar också att det finns skillnader 

mellan programmen och möjligheter till erfarenhetsutbyte och utveckling. 
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Metod och genomförande 

Undersökningens frågeställningar 

Frågeställningarna i undersökningen är 

 Åsikter om utbildningen 

 Kartläggning av sysselsättningen idag 

 Internationell rörlighet 

Under den första punkten ställs frågor om hur man trivdes under studietiden, om man 

är nöjd med den utbildning man fått, om man kände sig väl förberedd för arbetslivet 

efter avslutade studier, samt om man har användning av utbildningen i sin nuvarande 

sysselsättning. De fasta frågorna kompletteras med öppna frågor för att få mer 

ingående synpunkter om utbildningen. 

Under den andra punkten ställs frågor om hur snabbt efter examen man fick arbete, 

vilken den huvudsakliga sysselsättningen är idag, inom vilken arbetsmarknadssektor 

man arbetar för närvarande, om det nuvarande arbetet ligger inom den inriktning man 

valde för sina studier samt om man är nöjd med sin nuvarande sysselsättning. 

Under den tredje punkten ställs frågor om man genomfört någon del av sina studier 

utomlands samt om man arbetar eller har arbetat utomlands. 

Förutom dessa frågor ställs bakgrundsfrågor om bland annat kön, när man påbörjade 

sina studier och när man tog examen. 

 

Population 

Den population man ideellt vill undersöka kallas målpopulation. Målpopulationen 

består av 505 alumner fördelade på de olika programmen enligt tabell 1. 

Sju av de aktuella programmen i årets studie (kulturvetenskap, medier och 

kommunikation, webb och multimedia, pol kand, vård- och stödsamordnarprogrammet 

samt magister/mastersprogrammen i företagsekonomi och vård- och stödsamordning) 

har varit med i den tidigare alumnundersökningen som genomfördes 2013. Resultat för 

fem av dessa program (medier och kommunikation, webb och multimedia, pol kand 

samt mastersprogrammet i vård- och stödsamordning) finns i 2013 års rapport. 
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Övriga tre program (magisterprogrammet i rättsvetenskap, 

magister/mastersprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling samt 

speciallärarprogrammet) är nya för i år. 

Ramen som använts i årets studie har sammanställts av Emelia Johansson, med hjälp 

av administratörer från respektive program, genom utsökningar i Ladok. 

Tabell 1 

Program Poäng Examinationsår Antal examinerade 

Kulturvetenskap 180 13, 14, 15 30 

Medier och kommunikation - visuell 

kommunikation och design 

180 13, 14, 15 42 

Medier och kommunikation - 

kommunikation och globala medier 

180 13, 14, 15 24 

Webb och multimedia 180 14,15 17 

Politices kandidat (Pol kand) 180 13, 14, 15 56 

Vård- och stödsamordnarprogrammet 180 13, 14, 15 50 

Magister/Masterprogram i 

marknadsföring  

60/120 Alla till och 

med 2015 

26 

Magister/Masterprogram i redovisning 

och styrning 

60/120 Alla till och 

med 2015 

34 

Magister/Masterprogram i Service 

Management 

60/120 Alla till och 

med 2015 

16 

Magister i rättsvetenskap 60 14,15 19 

Magister/Master i utbildningsledning 

och skolutveckling 

60/60 Alla till och 

med 2015 23 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

 

13, 14, 15 20 

Speciallärare 

 

90 

Alla till och 

med 2015 148 

 

 

Urvals- och insamlingsmetoder 

Alumnundersökningen genomfördes som en totalundersökning i målpopulationen. 

Data samlades in med hjälp av postenkäter och webbenkäter i oktober och november 

2016. Portofria svarskuvert bifogades med enkäten och i introduktionsbrevet gavs 

också möjligheten att avge svaren via enkätverktyget Survey & Report. En påminnelse 

skickades ut efter två veckor. Efter ytterligare två veckor skickades ännu en 

påminnelse och ny enkät ut till de alumner som ännu inte besvarat enkäten.  
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Enkäten 

Enkäten innefattade i huvudsak frågor om utbildningen, inträdet på arbetsmarknaden 

och om nuvarande sysselsättning. Enkäten var indelad i en gemensam del och en 

programspecifik del och bestod till största delen av frågor som förekommit i tidigare 

alumnundersökningar vid Karlstads universitet. De flesta frågor var av 

kvalitativ/kategorisk typ. 

 

Databearbetning 

De inkomna svaren registrerades och analyserades i SPSS. Data analyserades utifrån 

olika bakgrundsvariabler och redovisas i främst frekvenstabeller. 
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Resultat 

Om svarsgruppen 

Målpopulationen består av 505 alumner. Svar har kommit in från 260 alumner, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 51,5 %. Svarsfrekvensen varierar mellan 21,4 % och 

80,0 % för de olika programmen. Se tabell 2.  

64 alumner (12,7 %) har valt att besvara webbenkäten. 

38,8 % av totala svarsgruppen är från speciallärarutbildningen, vilket innebär att deras 

svar väger tungt i resultatet för den totala svarsgruppen. 

Av de 108 alumner som utgjorde målpopulationen 2013 kom svar in från 50 alumner, 

vilket ger en svarsfrekvens på 46 % (Haglund, 2014). 

Bortfall på grund av felaktiga adresser eller adresser utomlands är relativt lågt för 

samtliga program utom magister/mastersprogrammen i företagsekonomi. Totalt saknas 

adresser/svenska adresser till 56 alumner. 45 av dessa är alumner på 

magister/mastersprogrammen i företagsekonomi.  

  



12 
 

  

 

Tabell 2 

 Antal 

alumner 

Antal 

svarande 

(Svensk) 

adress 

saknas 

Svars-

frekvens 

Svars-

frekvens 

2013 

Kulturvetenskap 30 13 1 43,3 % - 

Medier och kommunikation - 

visuell kommunikation och 

design 

42 9 1 21,4 % 22 % 

Medier och kommunikation - 

kommunikation och globala 

medier 

24 6 1 25,0 % 30 % 

Webb och multimedia 17 10 1 58,8 % 80 % 

Politices kandidat (Pol kand) 56 31 1 55,4 % 50 % 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

50 34 2 68,0 % 58 % 

Magister/Mastersprogram i 

marknadsföring  

26 4 18 15,4 % - 

Magister/Mastersprogram i 

redovisning och styrning 

34 8 17 23,5 % - 

Magister/Mastersprogram i 

Service Management 

16 3 10 18,8 % - 

Magister i rättsvetenskap 19 10 1 52,6 % - 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 23 

 

 

15 

 

 

1 

 

 

65,2 % 

 

 

- 

Mastersprogram i vård- och 

stödsamordning 20 

 

16 

 

0 

 

80,0 % 

 

60 % 

Speciallärare 148 101 2 68,2 % - 

Totalt 505 260 56 51,5 % 46 % 

 

 

Målgruppen för studien är huvudsakligen de alumner som tagit examen mellan åren 

2013 och 2015 på sina respektive program. Undantag är magister/mastersprogrammen 

i företagsekonomi, magister/mastersprogrammen i utbildningsledning och 

skolutveckling och speciallärarprogrammet där samtliga som tagit ut examen fram till 

och med 2015 ingår samt webb och multimedia programmet där samtliga som 

examinerats 2014 och 2015 ingår. Se tabell 3. 
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Tabell 3 

 2012 eller 

tidigare 

2013 2014 2015 

Kulturvetenskap - 43,3 % 26,7 % 30,0 % 

Medier och kommunikation - 

visuell kommunikation och 

design 

- 26,2 % 35,7 % 38,1 % 

Medier och kommunikation - 

kommunikation och globala 

medier 

- 65,2 % 13,0 % 21,7 % 

Webb och multimedia - - 41,2 % 58,8 % 

Politices kandidat (Pol kand) - 32,1 % 28,6 % 39,3 % 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

- 36,0 % 26,0 % 38,0 % 

Magister/Masterprogram i 

marknadsföring  

- 34,6 % 42,3 % 23,1 % 

Magister/Masterprogram i 

redovisning och styrning 

- 26,5 % 35,3 % 38,2 % 

Magister/Masterprogram i 

Service Management 

- 25,0 % 43,8 % 31,2 % 

Magister i rättsvetenskap - - 52,6 % 47,4 % 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

- 4,3 % 34,8 % 60,9 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

- 35,0 % 35,0 % 30,0 % 

Speciallärare 34,5 % 18,9 % 11,5 % 35,1 % 

Totalt 10,1 % 26,3 % 26,7 % 36,8 % 

 

 

I målpopulationen finns inga alumner som tog ut sin examen 2012 eller tidigare 

förutom på speciallärarprogrammet. Ändå har många angett detta. Se tabell 4. 

Detta kan bero på minnesfel eller att man tar fel på när utbildningen avslutades och när 

examensbeviset utfärdades.  
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Tabell 4 

 2012 

eller 

tidigare 

2013 2014 2015 2016 

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

Medier och kommunikation - 

visuell kommunikation och 

design 

- 33,3 % 11,1 % 55,6 % - 

Medier och kommunikation - 

kommunikation och globala 

medier 

33,3 % 16,7 % 33,3 % 16,7 % - 

Webb och multimedia - 10,0 % 50,0 % 40,0 % - 

Politices kandidat (Pol kand) 6,5 % 35,5 % 19,4 % 38.7 % - 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

8,8 % 35,3 % 11,8 % 44,1 % - 

Magister/Masterprogram i 

marknadsföring  

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

Magister/Masterprogram i 

redovisning och styrning 

- 37,5 % 62,5 % - - 

Magister/Masterprogram i 

Service Management 

- - 66,7 % 13,3 % - 

Magister i rättsvetenskap - - 50,0 % 50,0 % - 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

- 6,7 % 26,7 % 60,0 % 6,7 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

18,8 % 18,8 % 43,8 % 18,8 % - 

Speciallärare 29,7 % 21,8 % 9,9 % 38,6 % - 

Totalt 15,8 % 24,6 % 21,5 % 37,7 % 0,4 % 

 

 

Med några få undantag påbörjade svarsgruppen sina studier under perioden 2008 till 

2014. 

 

På några program ställdes programspecifika frågor om till exempel vilken inriktning 

man valt på sitt program eller om man kompletterat utbildningen med andra kurser på 

universitets/högskolenivå. 
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Medier och kommunikation KGM 

Hälften av de 6 alumnerna i svarsgruppen har kompletterat sin utbildning med andra 

studier på högskole-/universitetsnivå. Man har  till exempel läst fristående kurser som 

sociologi, webbredaktörens arbete och kriskommunikation vid KAU samt kurser vid 

andra lärosäten. 

Medier och kommunikation VKD 

8 av de 9 alumnerna i svarsgruppen har även studerat andra kurser på högskole-

/universitetsnivå. 3 av dessa har läst magisterprogrammet i projektledning vid KAU. 

Övriga har läst fristående kurser som litteraturvetenskap, webbredaktörens arbete och 

journalistik vid KAU samt kurser vid andra lärosäten. 

Då antalet svarande på de respektive inriktningarna är låg kommer resultaten i tabeller 

fortsättningsvis att redovisas gemensamt för de båda inriktningarna. 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

43 alumner av totalt 76 saknar svenska adresser. Till dessa har ingen enkät skickats. 

4 alumner i svarsgruppen har studerat magisterprogrammet i marknadsföring, 6 har 

studerat magisterprogrammet i redovisning och styrning, 2 har studerat 

mastersprogrammet i redovisning och styrning, 2 har studerat magisterprogrammet i 

service management, en har studerat mastersprogrammet i service management. 

Resultaten för magister/master programmen i företagsekonomi kommer i 

fortsättningen redovisas gemensamt för de olika inriktningarna på grund av för låga 

svarsfrekvenser inom varje inriktning. 

Magister i rättsvetenskap  

Hälften av alumnerna i svarsgruppen har läst inriktningen affärsjuridik. Andra halvan 

har läst inriktningen skatterätt. 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

14 av de 15 i svarsgruppen läste magisterprogrammet, en läste mastersprogrammet. 

Speciallärare  

48 av alumnerna i svarsgruppen har läst inriktningen ”språk-, skriv- och 

läsutveckling”, 24 har läst inriktningen ”matematik” och 25 har läst inriktningen 

”utvecklingsstörning”. 4 av alumnerna har läst de två inriktningarna ”språk-, skriv- 
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och läsutveckling” och ”matematik”. 

 

Sett över hela svarsgruppen stämmer könsfördelningen i svarsgruppen bra överens 

med könsfördelningen i målpopulationen. De program som avviker mest är de 

program som har lägst svarsfrekvens. Se tabell 5. 

Tabell 5 

 Andel 

kvinnor i 

svars- 

gruppen 

Andel  

män i 

svars-

gruppen 

Andel kvinnor 

i mål-

populationen 

Andel män  

i mål-

populationen 

Kulturvetenskap 84,6 % 15,4 % 76,7 %  23,3 %  

Medier och 

kommunikation - visuell 

kommunikation och 

design 

88,9 % 11,1 % 64,3 %  35,7 %  

Medier och 

kommunikation - 

kommunikation och 

globala medier 

33,3 % 66,7 % 58,3%  41,7 %  

Webb och multimedia 20,0 % 80,0 % 23,5 %  76,5 %  

Politices kandidat (Pol 

kand) 

54,8 % 45,2 % 50,0 %  50,0 %  

Vård- och 

stödsamordnarprogram

met 

97,1 % 2,9 % 98,0 %  2,0 %  

Magister/Masterprogram 

i marknadsföring  

25,0 % 75,0 % 57,7 %  42,3 %  

Magister/Masterprogram 

i redovisning och 

styrning 

62,5 % 37,5 % 52,9 %  47,1 %  

Magister/Masterprogram 

i Service Management 

66,7 % 33,3 % 50,0 % 50,0 % 

Magister i 

rättsvetenskap 

60,0 % 40,0 % 68,4 % 31,6 % 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

93,3 % 6,7 % 91,3 % 8,7 % 

Masterprogram i vård- 

och stödsamordning 

87,5 % 12,5 % 85,0 %  15,0 %  

Speciallärare 93,1 % 6,9 % 95,3 %  4,7 %  

Totalt 80,4 % 19,6 % 74,9 % 25,1 % 
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Om man jämför andelen etablerade på arbetsmarknaden, enligt 

universitetkanslerämbetets senaste arbetsmarknadsrapport, med andelen i 

svarsgruppen som har arbete kan man ana att svarsgruppen i högre utsträckning har 

arbete än övriga i målpopulationen. Detta gäller för de flesta programmen i studien och 

kan innebära en viss påverkan på resultatet. Se sidan 45-52. 

 

Om utbildningen 

I hur hög grad instämmer du i påståendet: Jag trivdes mycket bra under min studietid 

vid Karlstads universitet? 

95,0 % av totala svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet ” Jag trivdes 

mycket bra under min studietid vid Karlstads universitet”. 71,2 % instämmer helt i 

påstående och 23,8 % instämmer delvis i påståendet. Endast 5,0 % av svarsgruppen tar 

avstånd från påståendet eller svarar varken eller. Se tabell 6. 

Andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet varierar mellan 80,0 % och  

100 % i svarsgrupperna för de olika programmen. Här ses inga större skillnader mellan 

magister/mastersprogrammen och programmen på grundnivå. 

I svaren på den öppna frågan ”Vad anser du varit särskilt bra i dina studier vid 

Karlstad universitet?” framkommer att Karlstads universitet erbjuder en bra 

studiemiljö, bra lärare och det är nära till lärare och övrig personal.  

I föregående studie där de aktuella programmen deltog instämmer mellan 94 % och 

100 % av den del av svarsgruppen som besvarat frågan helt eller delvis i påståendet 

(Haglund, 2014). 
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Tabell 6 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kulturvetenskap - 7,7 % - 38,5 % 53,8 % 

Medier och kommunikation - - - 46,7 % 53,3 % 

Webb och multimedia 10 % 10 % - 30,0 % 50,0 % 

Politices kandidat (Pol kand) - 3,2 % 3,2 % 29,0 % 64,5 % 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

- - 2,9 % 29,4 % 67,6 % 

Magister/Masterprogram i 

företagsekonomi 

- - 6,7 % 53,3 % 40,0 % 

Magister i rättsvetenskap - 10,0 % - 10,0 % 80,0 % 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

- - 6,7 % 13,3 % 80,0 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

- - 6,3 % 18,8 % 75,0 % 

Speciallärare - - 3,0 % 13,9 % 83,2 % 

Totalt 0,4 % 1,5 % 3,1 % 23,8 % 71,2 % 

 

 

Kulturvetenskap 

7 alumner i svarsgruppen ( 53,3 %) instämmer helt i påståendet, 5 alumner (38,5 %) 

instämmer delvis i påståendet och en alumn (7,7 %) tar delvis avstånd från påståendet. 

Medier och kommunikation  

4 alumner i svarsgruppen på KGM (66,7 %) och 4 alumner i svarsgruppen på VKD 

(44,4 %) instämmer helt i påståendet. 2 alumner (33,3 %) respektive 5 alumner  

(55,6 %) instämmer delvis i påståendet. Ingen tar avstånd från påståendet. 

Resultaten 2013 var i princip identiska med årets resultat. På KGM instämde 67 % av 

den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i påståendet och 33 % instämde 

delvis i påståendet. På VKD var motsvarande andelar 60 % och 40 %. Ingen tog 

avstånd från påståendet (Haglund, 2014). 
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Webb och multimedia 

5 alumner i svarsgruppen (50,0 %) instämmer helt i påståendet, 3 alumner (30,0 %) 

instämmer delvis i påståendet och 2 alumner (20,0 %) tar helt eller delvis avstånd från 

påståendet. Detta tyder på en minskning i den andel alumner som trivdes bra under sin 

studietid. 

2013 instämde 75 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i 

påståendet och 25 % instämde delvis i påståendet. Ingen tog då avstånd från påståendet 

(Haglund, 2014). 

Pol kand  

20 alumner i svarsgruppen (64,5 %) instämmer helt i påståendet och 9 alumner  

(29,0 %) instämmer delvis i påståendet. 2 alumner (6,5 %) tar avstånd från påståendet 

eller svarar varken eller. 

Andelen som instämmer i påståendet är ungefär lika stor som i undersökningen som 

gjordes 2013. Då instämde 47 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga 

helt i påståendet, 47 % instämde delvis i påståendet och 7 % svarade varken eller 

(Haglund, 2014). 

Vård- och stödsamordnarprogrammet  

23 alumner i svarsgruppen (67,6 %) instämmer helt i påståendet, 10 alumner (29,4 %) 

instämmer delvis i påståendet och en alumn (2,9 %) svarar varken eller. 

Resultatet idag skiljer sig inte mycket från resultatet 2013. Då instämde 58 % av den 

del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i påståendet, 37 % instämde delvis i 

påståendet och 5 % tog delvis avstånd från påståendet (Haglund, 2014). 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

6 alumner i svarsgruppen (40,0 %) instämmer helt i påståendet, 8 alumner (53,3 %) 

instämmer delvis i påståendet och en alumn (6,7 %) svarar varken eller. 

Magister i rättsvetenskap  

8 alumner i svarsgruppen (80,0 %) instämmer helt i påståendet, en alumn (10,0 %) 

instämmer delvis i påståendet och en alumn (10,0 %) tar delvis avstånd från 

påståendet. 
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Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

12 alumner i svarsgruppen (80,0 %) instämmer helt i påståendet, 2 alumner (13,3 %) 

instämmer delvis i påståendet och en alumn (6,7 %) svarade varken eller. 

Masterprogram i vård- och stödsamordning  

12 alumner i svarsgruppen (75,0 %) instämmer helt i påståendet, 3 alumner (18,8 %) 

instämmer delvis i påståendet och en alumn (6,3 %) svarar varken eller. Här kan man 

se en antydan till en minskning av andelen alumner som trivdes under sin studietid. 

2013 instämde samtliga i den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i 

påståendet (Haglund, 2014). 

Speciallärare  

84 alumner i svarsgruppen (83,2 %) instämmer helt i påståendet, 14 alumner (13,9 %) 

instämmer delvis i påståendet och 3 alumner  (3,0 %) svarar varken eller. 

 

Resultatet ser ungefär likadant ut för både kvinnor och män i svarsgruppen. Ungefär 

lika stor andel, 95,2 % respektive 94,2 %, instämmer helt eller delvis i påståendet. 

Däremot är andelen kvinnor som instämmer helt i påståendet några procentenheter 

högre, se tabell 7. 

Resultatet på speciallärarprogrammet påverkar till viss del resultatet för både kvinnor 

och män. 94 av 101 svarande från speciallärarprogrammet är kvinnor som i hög 

utsträckning instämmer i påståendet. Om man bortser från speciallärarprogrammet är 

andelen kvinnor som instämmer i påståendet 93,0 %. För männen är motsvarande 

andel 95,5 %. 

Tabell 7 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor 0,5 % 1,4 % 2,9 % 23,0 % 72,2 % 

Män - 2,0 % 3,9 % 27,5 % 66,7 % 
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Även studierna 2015 och 2014 visade på att alumnerna trivdes bra vid Karlstads 

universitet. 68,6 % av svarsgruppen 2015 instämde helt i påstående och 25,8 % 

instämde delvis i påståendet (Andersson 2016). 67,2 % av svarsgruppen 2014 

instämde helt i påståendet och 25,8 % instämde delvis i påståendet (Andersson 2014). 

Se tabell 8. 

Skillnaden om man bortser från speciallärarprogrammet blir liten. Andelen som 

instämmer i påståendet är då 93,5 % jämfört med 95,0 % av totala svarsgruppen. 

Tabell 8 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2014 0,8 % 1,6 % 3,9 % 25,8 % 67,2 % 

2015 - 1,7 % 4,0 % 25,8 % 68,6 % 

2016 0,4 % 1,5 % 3,1 % 23,8 % 71,2 % 

 

 

I hur hög grad instämmer du i påståendet: Jag är mycket nöjd med den utbildning jag 

gått vid Karlstads universitet? 

89,6 % av totala svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 34,2 % 

instämmer helt i påståendet och 55,4 %, instämmer delvis i påståendet.  

Skillnaderna mellan programmen är mycket stora i den här frågan. Andelen som 

instämmer helt eller delvis i påståendet varierar mellan 40,0 % och 100 %. Se tabell 9. 

Alumner från magister- och mastersprogrammen  är generellt mer nöjda med sin 

utbildning än övriga alumner. Här varierar andelen som instämmer helt eller delvis i 

påståendet mellan 86,7 % och 100 % jämfört med mellan 40,0 % och 94,1 % för 

programmen på grundnivå. 

2013 varierade andelen som instämde helt eller delvis i påståendet mellan 33 % och 

100 % (Haglund, 2014). 

I alumnstudien från Lunds och Uppsala universitet (Björnemark m.fl. 2014) angav  

72 % respektive 76 % att de var ganska eller mycket nöjda med den utbildning de fått 

vid sitt lärosäte. Vid en särredovisning för alumner som genomfört grundutbildningen i 

Sverige och alumner som genomfört grundutbildningen utomlands blev resultatet 

likartat. På fakultetsnivå varierade andelen ganska eller mycket nöjda alumner mellan 
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72 % och 86 % vid Lunds universitet, och mellan 68 % och 91 % vid Uppsala 

universitet. 

 
Tabell 9 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kulturvetenskap 7,7 % 23,1 % 15,4 % 38,5 % 15,4 % 

Medier och kommunikation  - 26,7 % - 46,7 % 26,7 % 

Webb och multimedia 20,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 % 

Politices kandidat (Pol kand) - 3,2 % 6,5 % 67,7 % 22,6 % 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

- - 5,9 % 70,6 % 23,5 % 

Magister/Masterprogram i 

företagsekonomi 

- 6,7 % 6,7 % 60,0 % 26,7 % 

Magister i rättsvetenskap - - - 40,0 % 60,0 % 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

- - - 53,3 % 46,7 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

- - - 43,8 % 56,3 % 

Speciallärare - 2,0 % 1,0 % 56,4 % 39,5 % 

Totalt 1,2 % 5,0 % 3,8 % 55,4 % 34,2 % 

 

 

Kulturvetenskap 

Nästan halva svarsgruppen känner sig inte nöjda med den utbildning de gått. Endast 2 

alumner (15,4 %) instämmer helt i påståendet. 5 alumner (38,5 %) instämmer delvis i 

påståendet. Övriga svarsgruppen, 6 alumner (46,2 %), tar endera avstånd från 

påståendet eller svarar varken eller. 

I de avslutande öppna frågorna i enkäten framkommer att det är för lite schemalagd 

tid, för låga krav, för lågt tempo och opedagogiska lärare. Kritik riktas också mot att 

utbildningen var för generell och att den saknade djup.  

  



23 
 

  

 

Medier och kommunikation  

Resultatet skiljer sig inte mycket åt för de båda inriktningarna.  2 alumner i 

svarsgruppen (33,3 %) på KGM instämmer helt i påståendet, 2 alumner (33,3 %) 

instämmer delvis i påståendet och 2 alumner (33,3 %) tar delvis avstånd från 

påståendet. Vad gäller VKD instämmer 2 alumner (22,2 %) helt i påståendet, 5 

alumner (55,6 %) instämmer delvis i påståendet och 2 alumner (22,2 %) tar delvis 

avstånd från påståendet.  

I de öppna frågorna framkommer att variationen av kurser var bra. Den negativa 

kritiken inriktar sig främst på att det är för liten anknytning till/kontakt med arbetslivet 

och att de praktiska bitarna var för ytliga.  

Resultatet 2013 visade dels på större skillnader mellan de båda inriktningarna, dels på 

ett något större missnöje bland alumnerna på KGM. I den del av svarsgruppen som 

valde att besvara frågan på KGM instämde ingen helt i påståendet, 33 % instämde 

delvis i påståendet och övriga 66 % tog delvis avstånd från påståendet eller svarade 

varken eller. På VKD instämde 20 % helt i påståendet, 60 % instämde delvis i 

påståendet och övriga 20 % tog delvis avstånd från påståendet (Haglund, 2014). 

Webb och multimedia 

Resultatet är mycket splittrat på denna fråga. 2 alumner i svarsgruppen (20,0 %) anger 

respektive svarsalternativ. 

På frågan vad som varit bra i studierna svarar man bredden och kopplingen till 

arbetslivet. På frågan vad som varit mindre bra eller saknats kommer just bredden upp 

igen – alla ämnen skrapades på ytan. Utbildningen kändes både för smal och för bred 

på samma gång. Vissa kurser var inte längre relevanta och studier i modernare verktyg 

saknades. 

2013 instämde 25 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i 

påståendet och 25 % instämde delvis i påståendet. Övriga 50 % svarade varken eller 

(Haglund, 2014). 

Pol kand  

7 alumner i svarsgruppen (22,6 %) instämmer helt i påståendet, 21 alumner (67,6 %) 

instämmer delvis i påståendet och 3 alumner (9,7 %) tar avstånd från påståendet eller 

svarar varken eller. 
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Utbildningen är bred, kurserna intressanta och de flesta lärarna är bra. Däremot önskar 

man mer kontakt med arbetslivet. 

Man kan se en antydan till minskning av andelen alumner som är nöjda med sin 

utbildning. 2013 instämde 56 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga 

helt i påståendet och 31 % instämde delvis i påståendet. Övriga 13 % svarade varken 

eller (Haglund, 2014). 

Vård- och stödsamordnarprogrammet  

8 alumner i svarsgruppen (23,5 %) instämmer helt i påståendet, 24 alumner (70,6 %) 

instämmer delvis i påståendet och 2 alumner (5,9 %) svarar varken eller. 

Många kommentarer på öppna frågor har kommit in. Många tycker att utbildningen 

har varit bred och gett en bra grund att stå på och att lärare och gästföreläsare har varit 

bra. Man tycker det är synd att mastern lagts ned, man hade gärna haft mer/tidigare 

praktik och man hade velat ha en legitimation. Man upplever att man har en 

kompetens som arbetsmarknaden inte ser. 

Resultatet stämmer ganska väl överens med resultatet från 2013. Då instämde 32 % av 

den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i påståendet och 63 % instämde 

delvis i påståendet. 5 % tog delvis avstånd från påståendet (Haglund, 2014). 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

4 alumner i svarsgruppen (26,7 %) instämmer helt i påståendet, 9 alumner (60,0 %) 

instämmer delvis i påståendet och övriga 2 alumner (13,3 %) tar delvis avstånd från 

påståendet eller svarar varken eller. 

I svaren till de öppna frågorna kan man se att många tycker att man haft bra lärare och 

bra kurser. Man saknar dock praktik och hade gärna haft mer kontakt med arbetslivet. 

Magister i rättsvetenskap  

6 alumner i svarsgruppen (60,0 %) instämmer helt i påståendet och 4 alumner (40,0 %) 

instämmer delvis i påståendet. Programmet har ett bra upplägg, bra kurser, bra cases 

och gruppövningar samt bra lärare. Kurser i straffrätt och processrätt saknas och man 

vill ha fler inslag som ger inblick i verkliga arbetslivet. 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

7 alumner i svarsgruppen (46,7 %) instämmer helt i påståendet, övriga 8 alumner  

(53,3 %) instämmer delvis i påståendet. Programmet har ett bra upplägg och bra 
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handledning. Kvantitativ metod och handledning i statistikprogrammet SPSS 

fungerade dock mindre bra. 

Masterprogram i vård- och stödsamordning  

9 alumner i svarsgruppen (56,3 %) instämmer helt i påståendet och 7 alumner (43,8 %) 

instämmer delvis i påståendet. 

I de öppna frågorna framkommer att man haft bra lärare och bra kurser, speciellt inom 

KBT. Struktur, samordning och planering har dock stundvis varit dålig och det är synd 

att man inte får en legitimation. Det skulle ge yrket en högre status. 

2013 instämde 33 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i 

påståendet och 67 % instämde delvis i påståendet (Haglund, 2014). 

Speciallärare  

40 alumner i svarsgruppen (39,6 %) instämmer helt i påståendet, 57 alumner (56,4 %) 

instämmer delvis i påståendet och övriga 3 alumner (3,0 %) tar avstånd från påståendet 

eller svarar varken eller. 

Många tycker det har varit bra med studier på distans och på halvfart, då man har 

kunnat tillämpa kunskaperna i praktiken. Många tycker att diskussionerna och de 

lärdomar man fått av sina studiekamrater varit givande. Bra lärare, bra kurser och bra 

litteratur överlag. Innedagarna kunde ha planerats bättre. Man skulle också behövt mer 

verktyg för att hjälpa elever med svårigheter, inte bara upptäcka problem.  

 

Andelen kvinnor i svarsgruppen som instämmer i påståendet är större än andelen män. 

92,9 % av kvinnorna instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med 76,5 % av 

männen. Se tabell 10.  

Skillnaderna mellan män och kvinnor är stora även om man bortser från 

speciallärarprogrammet. Andelen kvinnor som instämmer i påståendet är då 88,7 %. 

Motsvarande andel för männen är 72,3 %. 
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Tabell 10 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor 1,0 % 2,4 % 3,3 % 58,9 % 34,0 % 

Män 2,0 % 15,7  % 5,9 % 41,2 % 35,3 % 

 

 

Andelen nöjda alumner är något högre bland de alumner vars arbete har direkt 

anknytning till studierna. Se tabell 11. 

Tabell 11 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Arbetet har direkt anknytning 
till studierna 

- 1,6 % 3,2 % 50,8 % 44,4 % 

Arbetet har delvis anknytning 
till studierna 

1,1 % 7,5 % 4,3 % 64,5 % 22,6 % 

Arbetet har ingen anknytning till 
studierna 

5,9 % 11,8 % - 52,9 % 29,4 % 

 

 

De flesta alumnerna i svarsgruppen, 77,3 %, har en tillsvidareanställning. 11,9 % är 

visstidsanställda. De alumner i svarsgruppen som har en tillsvidareanställning verkar 

vara mer nöjda med sin utbildning än de alumner som har en visstidsanställning. Se 

tabell 12. 

Tabell 12 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Tillsvidareanställd 1,4 % 5,2 % 7,6 % 52,4 % 33,3 % 

Visstidsanställd - 12,0 % 12,0 % 64,0 % 12,0 % 
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Både tillsvidareanställda och visstidsanställda har till stor del ett arbete som anknyter 

till studieområdet. Se tabell 13. 

Tabell 13 

 Arbetet anknyter helt eller 

delvis till studieområdet 

Arbetet saknar anknytning 

till studieområdet 

Tillsvidareanställd 93,5 % 6,0 % 

Visstidsanställd 87,1 % 12,9 % 

 

 

De flesta alumnerna från KAU känner sig nöjda med sin utbildning. I de två senaste 

alumnstudierna från 2015 och 2014 instämde 82,4 % respektive 83,6 % helt eller 

delvis i påståendet. Se tabell 14. Denna andel varierade mellan 28,6 % och 100 % 

respektive 50,0 % och 94,7 % (Andersson 2016, Andersson 2015). 

2016 instämmer 89,6 % av totala svarsgruppen helt eller delvis i påståendet. Om man 

bortser från alumnerna på speciallärarprogrammet blir denna andel 85,5 %. 

Tabell 14 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2014 1,6 % 5,5 % 8,6 % 46,9 % 36,7 % 

2015 1,4 % 6,8 % 9,3 % 52,4 % 30,0 % 

2016 1,2 % 5,0 % 3,8 % 55,4 % 34,2 % 
 

 

 

I hur hög grad instämmer du i påståendet: Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet 

efter avslutade studier? 

76,5 % av svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 31,9 % instämmer 

helt i påståendet och 44,6 % instämmer delvis i påståendet. 

Andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet varierar mellan 25,0 % och 100 

%. Se tabell 15. Man kan dock se stora skillnader mellan magister/mastersprogrammen 

och programmen på grundnivå. På magister/mastersnivå varierar andelen som 

instämmer helt eller delvis mellan 60,0 % och 100 %, på grundnivå varierar denna 

andel mellan 25,0 % och 85,3 %. 



28 
 

  

 

Även i undersökningen från 2013 kan man se stora skillnader mellan programmen. 

Andelen som instämde helt eller delvis varierade mellan 20 % och 100 % (Haglund, 

2014). 

Tabell 15 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kulturvetenskap 23,1 % 23,1 % 23,1 % 23,1 % 7,7 % 

Medier och kommunikation  6,7 % 40,0 % 25,0 % 25,0 % - 

Webb och multimedia 30,0 % 10,0 % 10,0 % 40,0% 10,0 % 

Politices kandidat (Pol kand) 3,2 % 9,7 % 22,6 % 45,2 % 16,1 % 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

2,9 % 8,8 % 2,9 % 50,0 % 35,3 % 

Magister/Masterprogram i 

företagsekonomi 

- 20,0 % 20,0 % 40,0 % 20,0 % 

Magister i rättsvetenskap - - 20,0% 40,0 % 40,0 % 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

- - - 26,7 % 73,3 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

- - - 31,3 % 68,8 % 

Speciallärare - 3,0 % 6,9 % 54,5 % 34,7 % 

Total 3,5 % 8,5 % 10,8 % 44,6 % 31,9 % 

 

 

Kulturvetenskap 

De flesta alumner i svarsgruppen kände sig inte så förberedda inför arbetslivet efter 

avslutade studier. Endast en alumn i svarsgruppen (7,7 %) instämmer helt i påståendet, 

3 alumner (23,1 %) instämmer delvis i påståendet och övriga 9 alumner i svarsgruppen 

(69,2 %) tar avstånd från påståendet eller svarar varken eller. 

Medier och kommunikation  

Alumnerna i svarsgruppen kände sig inte väl förberedda inför arbetslivet efter 

avslutade studier. Ingen i svarsgruppen instämmer helt i påståendet. Skillnader verkar 

finnas mellan de båda inriktningarna. På KGM instämmer halva svarsgruppen, 3 

alumner, delvis i påståendet, andra halvan tar avstånd från påståendet eller svarar 
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varken eller. På VKD instämmer en alumn (11,1 %) delvis i påståendet och övriga 8 

alumner (88,9 %) tar avstånd från påståendet eller svarar varken eller. 

Inte heller 2013 instämde någon i den del av svarsgruppen som valde att besvara 

frågan helt i påståendet, varken på KGM eller på VKD. 33 % på KGM och 20 % på 

VKD instämde delvis i påståendet. 67 %, respektive 80 % tog helt eller delvis avstånd 

från påståendet eller svarade varken eller (Haglund, 2014). 

Webb och multimedia 

Halva svarsgruppen kände sig förberedda för arbetslivet efter avslutade studier. En 

alumn i svarsgruppen (10,0 %) instämmer helt i påståendet och 4 alumner (40,0 %) 

instämmer delvis i påståendet. Andra halvan av svarsgruppen tar avstånd från 

påståendet eller svarar varken eller. Detta resultat är dock en förbättring jämfört med 

2013. 

2013 instämde ingen av alumnerna i den del av svarsgruppen som valde att besvara 

frågan helt i påståendet. 25 % instämde delvis i påståendet och 25 % tog delvis avstånd 

från påståendet. Halva svarsgruppen svarade varken eller (Haglund, 2014). 

Pol kand  

Drygt halva svarsgruppen kände sig förberedda inför arbetslivet efter avslutade 

studier. 5 alumner (16,1 %) instämmer helt i påståendet och 14 alumner (45,2 %) 

instämmer delvis i påståendet. 11 alumner (35,5 %) tar avstånd från påståendet eller 

svarar varken eller. 

2013 instämde 19 % av alumnerna i den del av svarsgruppen som valde att besvara 

frågan helt i påståendet. 31 % instämde delvis i påståendet. 50 % tog delvis avstånd 

från påståendet eller svarade varken eller (Haglund, 2014). 

Vård- och stödsamordnarprogrammet  

En stor andel av svarsgruppen kände sig förberedda för arbetslivet efter avslutade 

studier. 12 alumner i svarsgruppen (35,3 %) instämmer helt i påståendet och 17 

alumner (50,0 %) instämmer delvis i påståendet. 5 alumner (14,7 %) tar avstånd från 

påståendet eller svarar varken eller. 

Resultatet 2013 var liknande,  även om man kan se en skiftning till det bättre. 21 % av 

alumnerna i den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan instämde helt i 

påståendet. 63 % instämde delvis i påståendet. 16 % svarade varken eller. Ingen tog 

avstånd från påståendet (Haglund, 2014). 
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Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

Drygt halva svarsgruppen kände sig förberedda inför arbetslivet efter avslutade 

studier. 3 alumner i svarsgruppen (20,0 %) instämmer helt i påståendet, 6 alumner 

(40,0 %) instämmer delvis i påståendet och övriga 6 alumner (40,0 %) tar avstånd från 

påståendet eller svarar varken eller. 

Magister i rättsvetenskap  

En stor del av alumnerna i svarsgruppen kände sig förberedda inför arbetslivet efter 

avslutade studier. 4 alumner (40,0 %) instämmer helt i påståendet, lika många  

(40,0 %) instämmer delvis i påståendet. Övriga 2 alumner (20,0 %) svarar varken eller. 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

Hela svarsgruppen instämmer i påståendet. 11 alumner (73,3 %) instämmer helt i 

påståendet och 4 alumner (26,7 %) instämmer delvis i påståendet. 

Masterprogram i vård- och stödsamordning  

Hela svarsgruppen kände sig förberedda inför arbetslivet efter avslutade studier. 11 

alumner (68,8 %) instämmer helt i påståendet och 5 alumner (31,3 %) instämmer 

delvis i påståendet. 

Man kan se en förbättring jämfört med 2013, även om alumnerna då också kände sig 

förberedda för arbetslivet efter avslutade studier. Samtliga i den del av svarsgruppen 

som valde att besvara frågan instämde delvis i påståendet (Haglund, 2014). 

Speciallärare  

Största delen av svarsgruppen kände sig förberedda inför arbetslivet efter avslutade 

studier. 35 alumner (34,7 %) instämmer helt i påståendet och 55 alumner (54,5 %) 

instämmer delvis i påståendet. Övriga 10 alumner (9,9 %) tar delvis avstånd från 

påståendet eller svarar varken eller. 

 

Kvinnorna i svarsgruppen instämmer i betydligt högre grad än männen i påståendet. 

81,3 % av kvinnorna instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med 56,9 % av 

männen, se tabell 16. 

En anledning till den stora skillnaden i resultat för kvinnor och män är, som nämnts 

tidigare, att alumnerna från speciallärarprogrammet till övervägande del är kvinnor 
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som instämmer helt eller delvis i påståendet.  Bortser man från speciallärarprogrammet 

är andelen kvinnor som instämmer helt eller delvis i påståendet 72,2 %. Motsvarande 

andel för männen är 59,1 %. 

Tabell 16 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor 1,9 % 6,7 % 9,1 % 46,9 % 34,4 % 

Män 9,8 % 15,7 % 17,6 % 35,3 % 21,6 % 

 

 

De alumner som har ett arbete som har anknytning till studierna instämmer i högre 

grad i påståendet än de alumner vars arbete saknar anknytning till studierna. Se tabell 

17. 

85,7 % av de alumner som har ett arbete som har direkt anknytning till studiernas 

inriktning instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med 76,5 % av totala 

svarsgruppen. 74,2 % av de vars arbete delvis har anknytning till studierna instämmer 

helt eller delvis i påståendet och 58,8 % av de vars arbete saknar anknytning till 

studierna instämmer helt eller delvis i påståendet. 

Tabell 17 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Arbetet har direkt anknytning 
till studierna 

- 6,3 % 7,1 % 44,4 % 41,3 % 

Arbetet har delvis anknytning 
till studierna 

3,2 % 10,8 % 11,8 % 47,3  % 26,9 % 

Arbetet har ingen anknytning till 
studierna 

11,8 % 5,9 % 23,5 % 41,2 % 17,6 % 

 

 

I studierna 2015 och 2014 instämde 57,2 % respektive 58,0 % av totala svarsgruppen 

helt eller delvis i påståendet, se tabell 18. Då varierade andelen som instämde helt eller 
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delvis i påståendet mellan 19,1 % och 93,3 %. respektive 0 % och 100 % (Andersson, 

2016, Andersson 2015). 

Återigen kan man se effekterna av resultatet från speciallärarprogrammet. Om man 

tittar på övriga program hamnar andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet 

på 68,6 %, jämfört med 76,5 % i totala svarsgruppen. 

Tabell 18 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2014 1,6 % 18,0 % 21,1 % 39,1 % 18,9 % 

2015 3,7 % 18,7 % 20,4 % 43,3 % 13,9 % 

2016 3,5 % 8,5 % 10,8 % 44,6 % 31,9 % 
 

 

I hur hög grad instämmer du i påståendet: Jag har stor användning av min utbildning 

i min nuvarande sysselsättning? 

83,5 % av svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 45,4 % instämmer 

helt i påståendet och 38,1 % instämmer delvis i påståendet. 13,8 % tar helt eller delvis 

avstånd från påståendet. Se tabell 19. 

Andelen som upplever att de har stor användning av sin utbildning i sin nuvarande 

sysselsättning varierar mellan 53,9 % och 100 %.  

På denna fråga är skillnaderna inte så stora mellan magister/mastersprogrammen och 

programmen på grundnivå. För magister/mastersprogrammen varierar andelen som 

instämmer helt eller delvis mellan 60,0 % och 100 % och för programmen på 

grundnivå varierar den mellan 53,9 % och 88,2 %. 

Svaren varierade något mer i undersökningen 2013. Andelen som instämde helt eller 

delvis i påståendet låg då mellan 25 % och 100 % (Haglund, 2014). 
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Tabell 19 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kulturvetenskap 15,4 % 7,7 % 23,1 % 38,5 % 15,4 % 

Medier och kommunikation  6,7 % 6,7 % 13,3 % 53,3 % 33,3 % 

Webb och multimedia 10,0 % 20,0 % 10,0 % 60,0 % - 

Politices kandidat (Pol kand) 3,2 % 6,5 % 12,9 % 45,2 % 29,0 % 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

2,9 % 2,9 % 5,9 % 35,3 % 52,9 % 

Magister/Masterprogram i 

företagsekonomi 

- 13,3 % 26,7 % 40,0 % 20,0 % 

Magister i rättsvetenskap - - - 60,0 % 40,0 % 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

- 6,7 % - 33,3 % 60,0 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

- - 12,5 % 18,8 % 68,8 % 

Speciallärare 2,0 % - 5,9 % 33,7 % 58,5 % 

Totalt 3,1 % 3,8 % 9,2 % 38,1 % 45,4 % 

 

 

Kulturvetenskap 

2 alumner i svarsgruppen (15,4 %) instämmer helt i påståendet och 5 alumner (38,5 %) 

instämmer delvis i påståendet. Övriga 6 alumner (46,2 %) i svarsgruppen tar avstånd 

från påståendet eller svarar varken eller. 

10 alumner i svarsgruppen (76,9 %) har arbete. 6 av dessa alumner (60,0 %) 

instämmer helt eller delvis i påståendet. Av de 8 alumner som har ett arbete med 

anknytning till studierna instämmer 6 (75,0 %) helt eller delvis i påståendet. 

Medier och kommunikation  

En alumn i svarsgruppen (16,7 %) på KGM instämmer helt i påståendet och 2 alumner 

(33,3 %) instämmer delvis i påståendet. Övriga 3 alumner (50,1 %) tar avstånd från 

påståendet eller svarar varken eller. 2 alumner i svarsgruppen (22,2 %) på VKD 

instämmer helt i påståendet och 6 alumner (66,7 %) instämmer delvis i påståendet. En 

alumn (11,1 %) svarar varken eller.  
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10 alumner i svarsgruppen (66,7 %) har arbete. Av dessa instämmer 8 (80,0 %) helt 

eller delvis i påståendet. 8 alumner har ett arbete som helt eller delvis har anknytning 

till studieområdet. 7 av dessa (87,5 %) instämmer helt eller delvis i påståendet. 

2013 instämde ingen i den del av svarsgruppen från inriktningen KGM som valde att 

besvara frågan helt i påståendet. 33 % instämde delvis i påståendet och 66 % tog helt 

eller delvis avstånd från påståendet. Motsvarande andelar för VKD var 20 % som 

instämde helt, 20 % som instämde devis och 60 % som tog avstånd från påståendet 

eller svarade varken eller (Haglund, 2014). 

Webb och multimedia 

Ingen i svarsgruppen instämmer helt i påståendet. 6 alumner (60,0 %) instämmer 

delvis i påståendet. Övriga 4 alumner (40,0 %) tar avstånd från påståendet eller svarar 

varken eller. 

7 alumner i svarsgruppen (70,0 %) har arbete. 5 av dessa (71,4 %) instämmer helt eller 

delvis i påståendet. 6 alumner har ett arbete som helt eller delvis har anknytning till 

studieområdet. Av dessa instämmer 4 (66,7 %) i påståendet. 

2013 instämde 25 % av alumnerna i den del av svarsgruppen som valde att besvara 

frågan delvis i påståendet och 75 % svarade varken eller (Haglund, 2014). 

Pol kand  

9 alumner i svarsgruppen (29,0 %) instämmer helt i påståendet. 14 alumner (45,2 %) 

instämmer delvis i påståendet. Övriga 7 alumner (22,6 %) tar avstånd från påståendet 

eller svarar varken eller. 

24 av 31 alumner i svarsgruppen (77,4 %) har arbete. 20 av dessa (83,3 %) instämmer 

helt eller delvis i påståendet. 23 alumner har ett arbete som helt eller delvis har 

anknytning till studieområdet. Av dessa instämmer 19 (82,6 %) helt eller delvis i 

påståendet. 

2013 instämde 40 % av alumnerna i den del av svarsgruppen som valde att besvara 

frågan helt i påståendet. 33 % instämde delvis i påståendet. Övriga 26 % tog delvis 

avstånd från påståendet eller svarade varken eller (Haglund, 2014). 
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Vård- och stödsamordnarprogrammet  

18 alumner i svarsgruppen (52,9 %) instämmer helt i påståendet och 12 alumner  

(35,3 %) instämmer delvis i påståendet. Övriga 4 alumner (11,8 %) tar avstånd från 

påståendet eller svarar varken eller. 

32 av alumnerna i svarsgruppen har arbete, även om 4 vid svarstillfället är helt eller 

delvis föräldralediga. 29 av dessa (90,6 %) instämmer helt eller delvis i påståendet. 30 

av de alumner som har ett arbete har ett arbete som helt eller delvis anknyter till 

studieområdet. 28 av dessa (93,3 %) instämmer helt eller delvis i påståendet. 

2013 instämde 37 % av alumnerna i den del av svarsgruppen som valde att besvara 

frågan helt i påståendet. 42 % instämde delvis i påståendet. 22 % tog avstånd från 

påståendet eller svarade varken eller (Haglund, 2014). 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

3 alumner i svarsgruppen (20,0 %) instämmer helt i påståendet och 6 alumner (40,0 %) 

instämmer delvis i påståendet. Övriga 6 alumner (40,0 %) tar delvis avstånd från 

påståendet eller svarar varken eller. 

Samtliga i svarsgruppen har arbete. 11 av dessa (73,3 %) har ett arbete som helt eller 

delvis har anknytning till studieområdet. Av dessa instämmer 8 (72,7 %) i påståendet. 

Magister i rättsvetenskap  

Hela svarsgruppen instämmer i påståendet. 4 alumner (40,0 %) instämmer helt i 

påståendet och 6 alumner (60,0 %) instämmer delvis i påståendet. 

9 alumner i svarsgruppen (90,0 %) har ett arbete. Av dessa har 8 ett arbete som helt 

eller delvis har anknytning till studieområdet. 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

9 alumner i svarsgruppen (60,0 %) instämmer helt i påståendet och 5 alumner (33,3 %) 

instämmer delvis i påståendet. En alumn (6,7 %) tar delvis avstånd från påståendet. 

Samtliga alumner i svarsgruppen har ett arbete, även om en vid svarstillfället är 

föräldraledig. Alla de alumner som instämmer helt eller delvis i påståendet har ett 

arbete som har anknytning till studieområdet.  
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Masterprogram i vård- och stödsamordning  

11 alumner i svarsgruppen (68,8 %) instämmer helt i påståendet, 3 alumner (18,8 %) 

instämmer delvis i påståendet och övriga 2 alumner (12,5 %) svarar varken eller. 

15 alumner i svarsgruppen (93,8 %) har ett arbete. 14 av dessa (93,3 %) instämmer 

helt eller delvis i påståendet. Samtliga alumner som arbetar har ett arbete som har 

anknytning till studieområdet. 

2013 instämde 67 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i 

påståendet, övriga 33 % instämde delvis i påståendet (Haglund, 2014). 

Speciallärare  

59 alumner i svarsgruppen (58,4 %) instämmer helt i påståendet, 34 alumner (33,7 %) 

instämmer delvis i påståendet och övriga 10 alumner (9,9 %) tar avstånd från 

påståendet eller svarar varken eller. 

99 alumner (98,0 %) i svarsgruppen arbetar. 91 av dessa (91,9 %) instämmer helt eller 

delvis i påståendet. 97 av de 99 som arbetar har ett arbete som har anknytning till 

studieområdet. 90 av dessa (92,8 %) instämmer helt i påståendet. 

 

Kvinnorna i svarsgruppen instämmer i mycket högre grad i påståendet än männen. 

86,2 % av kvinnorna instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med 72,6 % av 

männen. Se tabell 20. 

Återigen är anledningen till den stora skillnaden vara att alumnerna från 

speciallärarprogrammet till övervägande del är kvinnor som instämmer helt eller delvis 

i påståendet. Bland övriga kvinnor är andelen som instämmer helt eller delvis 80,0 %. 

För männen är denna andel 72,7 %. 

Tabell 20 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor 1,4 % 2,9 % 9,1 % 36,4 % 49,8 % 

Män 9,8 % 7,8 % 9,8 % 45,1 % 27,5 % 
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92,9 % av de som har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet instämmer 

helt eller delvis i påståendet jämfört med 47,1 % av de vars arbete saknar anknytning 

till studieområdet. Se tabell 21. 

Tabell 21 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Arbetet har direkt anknytning 
till studierna 

- 2,4 % 4,0 % 28,6 % 64,3 % 

Arbetet har delvis anknytning 
till studierna 

1,1 % 6,5 % 7,5 % 51,6 % 33,3 % 

Arbetet har ingen anknytning till 
studierna 

23,5 % 5,9 % 23,5 % 47,1 % - 

 

 

För de program som deltog 2015 och 2014 varierade andelen som instämde helt eller 

delvis i påståendet mellan 19,0 % och 100 % respektive 58,3 % och 70,2 % 

(Andersson 2016, Andersson 2015). 72,8 % respektive 63,8 % av svarsgruppen, 

instämde helt eller delvis i påståendet. Se tabell 22. 

Om man bortser från speciallärarprogrammet minskar andelen som instämmer helt 

eller delvis i påståendet från 83,5 % till 79,9 %. 

 Tabell 22 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2014 3,1 % 9,4 % 21,9 % 41,4 % 22,7 % 

2015 5,9 % 7,9 % 13,3 % 43,1 % 29,7 % 

2016 3,1 % 3,8 % 9,2 % 38,1 % 45,4 % 
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Genomförde du någon del av dina studier i utlandet? 

7,3 % av totala svarsgruppen har genomfört någon del av sina studier utomlands, se 

tabell 23. Risken för mätfel på den här frågan är dock stor då det kan vara svårt att veta 

om man ska svara på frågan utifrån hela sin studietid eller utifrån studietiden på det 

specifika programmet. 

Bland de alumner som tog examen på någon svensk högskole-/universitetsutbildning 

läsåret 2010/11 hade 13 procent studerat utomlands någon gång under de senaste tolv 

terminerna inklusive examensterminen. Skillnaden mellan olika examensgrupper var 

dock stor. Alumner med magisterexamen inom samhällsvetenskap och juridik hade i 

betydligt större omfattning studerat utomlands än examinerade med kandidat- eller 

magisterexamen eller examinerade med examen inom vård- och omsorgsområdet samt 

undervisningsområdet (SCB, 2010/11). 

Tabell 23 

 Ja Nej 

Kulturvetenskap - 100 % 

Medier och kommunikation - visuell 

kommunikation och design 

26,7 % 73,3 % 

Webb och multimedia - 100 % 

Politices kandidat (Pol kand) 9,7 % 90,3 % 

Vård- och stödsamordnarprogrammet - 100 % 

Magister/Masterprogram i 

företagsekonomi 

20,0 % 80,0 % 

Magister i rättsvetenskap - 100 % 

Magister/Master i utbildningsledning 

och skolutveckling- 

- 100 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

6,3 % 93,8 % 

Speciallärare - - 

Totalt 7,3 % 92,3 % 

 

 

Kulturvetenskap, Webb och multimedia, Vård- och stödsamordnarprogrammet, 

Magister i rättsvetenskap, Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

Ingen i svarsgruppen har studerat utomlands. 
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Medier och kommunikation  

2 av 6 alumner (33,3 %) i svarsgruppen på KGM har studerat utomlands, 2 av 9 

alumner (22,2 %) i svarsgruppen på VKD har studerat utomlands. 

Pol kand  

3 av 31 alumner i svarsgruppen (9,7 %) har studerat utomlands. 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

4 alumner i svarsgruppen (26,7 %) har studerat utomlands. 

Masterprogram i vård- och stödsamordning  

En alumn i svarsgruppen (6,3 %) har studerat utomlands. 

Speciallärare  

Studier utomlands erbjuds inte på speciallärarprogrammet. 

 

Fler män än kvinnor i svarsgruppen valde att genomföra någon del av sina studier 

utomlands. Bland männen är denna andel 11,8 % och bland kvinnorna 6,7 %.  Se 

tabell 24. På speciallärarprogrammet erbjuds inte möjligheten till att studera 

utomlands. Andelen män som studerat utomlands är 13,6 % och andelen kvinnor är 

11,3 %, sett i övriga svarsgruppen.  

I föregående studier från 2015 och 2014 var andelen som hade genomfört någon del av 

studierna utomlands 14,1 % av männen och 8,6 % av kvinnorna (Andersson, 2016) 

respektive 17,8 % och 8,5 % (Andersson, 2015).  

Tabell 24 

 Ja Nej 

Kvinnor 6,7 % 93,3 % 

Män 11,8 % 86,3 % 

 

 

2015 hade 9,6 % av svarsgruppen genomfört någon del av studierna utomlands 

(Andersson 2016). 2014 hade 11,7 % genomfört någon del av studierna utomlands 

(Andersson, 2015). Se tabell 25. 
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Det är omöjligt att säga om det har skett en minskning i andelen som studerat 

utomlands eller inte. Dels är bortfallet stort, dels ser möjligheterna till utlandsstudier 

olika ut för olika program. Om man bortser från speciallärarprogrammet ökar andelen 

som studerat utomlands till 8,8 %.  

Dessutom bör läggas till att i den här frågan är risken stor för mätfel, då frågan gäller 

om man har studerat utomlands inom ramen för det specifika programmet. 

Tabell 25 

 Ja Nej 

2014 11,7 % 88,3 % 

2015 9,6 % 90,4 % 

2016 7,3 % 92,3 % 

 

 

Om sysselsättningen 

Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

62,7 %, av svarsgruppen har arbete redan innan utbildningen avslutats, 78,9 % har 

arbete inom 4 månader efter det att utbildningen avslutats och 6,2 % har vid 

svarstillfället ännu inte fått arbete. Se tabell 26. 

Resultatet varierar mycket mellan programmen. Andelen som har arbete redan innan 

utbildningen avslutats varierar mellan 13,3 % och 80,0 %. Andelen som vid 

svarstillfället ännu inte fått arbete varierar mellan 0 % och 30,0 %. 

Skillnaderna mellan magister/mastersprogrammen och programmen på grundnivå är 

inte alls lika tydlig i den här frågan. 

Av de som vid svarstillfället ännu inte fått jobb studerar 56,2 % vidare vid 

högskola/universitet och 25,0 % är arbetslösa eller sysselsatta i någon 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Märkligt nog anger 18,8 % av dessa att man har en 

tillsvidareanställning eller visstidsanställning. 

2013 hade mellan 31 % och 67 % av de alumner som valde att besvara frågan arbete 

redan innan utbildningen var avslutad. Inom 4 månader hade mellan 33 % och 89 % 

fått arbete. Andelen som inte hade fått arbete vid svarstillfället varierade mellan 0 % 

och 40 % (Haglund, 2014).  
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I alumnstudien från Lunds och Uppsala universitet (Björnemark m.fl. 2014) kan man 

se att ungefär 25 % av samtliga alumner hade ett arbete redan innan de avslutade sin 

utbildning. Tar man med de som var lediga under studietiden och återgick till sitt 

arbete ökar andelen till drygt 30 %. Totalt hade 73 % från Lund ett arbete inom 6 

månader och 10 % saknade vid svarstillfället anställning. För Uppsalaalumnerna var 

motsvarande andelar 76 % och 10 %.  

I Lund hade 81 % av alumnerna från Ekonomihögskolan fått arbete inom 6 månader 

efter avlagd examen och 6 % hade vid svarstillfället ännu inte fått arbete. För de 

samhällsvetenskapliga programmen var motsvarande siffror 66 % och 13 %. För de 

samhällsvetenskapliga programmen i Uppsala var dessa andelar 76 % och 9 %. 
 

Tabell 26 

 Fick 

arbete 

redan 

innan jag 

avslutade 

min 

utbildning 

Efter 

mindre 

än en 

månad 

Efter en 

till fyra 

månader 

Efter 

fyra 

månader 

eller 

mer 

Jag har 

ännu 

inte fått 

arbete 

Kulturvetenskap 23,1 % 15,4 % 7,7 % 38,5 % 15,4 % 

Medier och kommunikation 13,3 % 6,7 % 20,0 % 33,3 % 26,7 % 

Webb och multimedia 40,0 % 10,0 % - 20,0 % 30,0 % 

Politices kandidat (Pol kand) 45,2 % 12,9 % 16,1 % 12,9 % 9,7 % 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

47,1 % 8,8 % 14,7 % 23,5 % 5,9 % 

Magister/Masterprogram i 

företagsekonomi 

33,3 % 20,0 % 26,6 % 20,0 % - 

Magister i rättsvetenskap 50,0 % 10,0 % 10,0 % 30,0 %  - 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

80,0 % 6,7 % - 6,7 % 6,7 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

62,5 % 6,3 % 6,3 % 18,8 % 6,3 % 

Speciallärare 91,1 % 3,0 % 2,0 % 2,0 % - 

Totalt 62,7 % 7,7 % 8,5 % 13,8 % 6,2 % 
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Kulturvetenskap 

3 alumner i svarsgruppen (23,1 %) har arbete redan innan utbildningen avslutats. Inom 

4 månader har 6 alumner (46,2 %) i svarsgruppen fått arbete. 2 alumner (15,4 %) har 

vid svarstillfället ännu inte fått arbete.  

Medier och kommunikation  

Arbetsmarknaden är och har varit svår att komma in på för alumner från medier och 

kommunikationsprogrammet. 4 alumner i svarsgruppen (26,7 %) har vid svarstillfället 

ännu inte fått arbete. 

Ingen i svarsgruppen på KGM har arbete redan innan utbildningen avslutats. Inom 4 

månader har 4 alumner i svarsgruppen (66,7 %) arbete. En alumn (16,7 %) har vid 

svarstillfället ännu inte fått arbete.  

2 alumner i svarsgruppen på VKD (22,2 %) har arbete redan innan utbildningen 

avslutats. Inom 4 månader har inga fler i svarsgruppen fått arbete. 3 alumner (33,3 %) 

har vid svarstillfället ännu inte fått arbete.  

Inte heller 2013 hade någon av de alumner i svarsgruppen på KGM, som valde att 

besvara frågan, arbete redan innan utbildningen avslutades. Inom 3 månader hade  

33 % fått arbete. Samtliga hade vid svarstillfället fått arbete. 40 % av de alumner på 

VKD, som valde att besvara frågan, hade arbete redan innan utbildningen avslutades. 

Inom 3 månader hade inga fler fått jobb. 40 % hade vid svarstillfället ännu inte fått 

arbete (Haglund, 2014). 

Webb och multimedia 

Även alumner från webb och multimedia programmet har och har haft det svårt att 

komma in på arbetsmarknaden. 3 alumner i svarsgruppen (30,0 %) har vid 

svarstillfället ännu inte fått arbete. 

4 alumner i svarsgruppen (40,0 %) har arbete redan innan utbildningen avslutats. Inom 

4 månader har 5 alumner (50,0 %) arbete. Vid svarstillfället har 3 alumner (30,0 %) 

ännu inte fått arbete. 

Situationen var liknande 2013. Då hade 50 % av de alumner i svarsgruppen som valde 

att besvara frågan fått arbete redan innan utbildningen avslutades. Inom 3 månader 

hade inga ytterligare alumner fått arbete. 25 % hade vid svarstillfället ännu inte fått 

arbete (Haglund, 2014). 
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Pol kand  

14 alumner i svarsgruppen (45,2 %) har arbete redan innan utbildningen avslutats. 

Inom 4 månader har 23 alumner (74,2 %) fått arbete. Vid svarstillfället har 3 alumner 

(9,7 %) ännu inte fått arbete. 

2013 hade 31 % av de alumner i svarsgruppen som valde att besvara frågan fått arbete 

redan innan utbildningen avslutades. 75 % hade fått arbete inom 3 månader. 13 % hade 

vid svarstillfället ännu inte fått arbete (Haglund, 2014). 

Vård- och stödsamordnarprogrammet  

16 alumner i svarsgruppen (47,1 %) har arbete redan innan utbildningen avslutats. 

Inom 4 månader har 24 alumner (70,6 %) arbete. 2 alumner (5,9 %) hade vid 

svarstillfället ännu inte fått arbete. 

2013 hade 48 % av de alumner i svarsgruppen som valde att besvara frågan arbete 

redan innan studierna avslutades och 75 % hade fått arbete inom 3 månader. 21 % 

hade vid svarstillfället ännu inte fått arbete (Haglund, 2014). 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

5 alumner i svarsgruppen (33,3 %) har arbete redan innan utbildningen avslutats. Inom 

4 månader har 12 alumner (80,0 %) arbete. Vid svarstillfället har alla fått arbete. 

Magister i rättsvetenskap  

5 alumner i svarsgruppen (50,0 %) har arbete redan innan utbildningen avslutats. Inom 

4 månader har 7 alumner (70,0 %) arbete. Vid svarstillfället har alla fått arbete. 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

12 alumner i svarsgruppen (80,0 %) har arbete redan innan utbildningen avslutats. 

Inom 4 månader har 13 alumner (86,7 %) fått arbete. Vid svarstillfället saknar en 

alumn (6,7 %) arbete. 

Masterprogram i vård- och stödsamordning  

10 alumner i svarsgruppen (62,5 %) har arbete redan innan utbildningen avslutats och 

inom 4 månader har 12 alumner (75,0 %) fått arbete. En alumn (6,3 %) hade vid 

svarstillfället ännu inte fått arbete. 
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2013 hade 67 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan arbete redan 

innan utbildningen avslutades. Inom 3 månader hade ingen ytterligare alumn fått 

arbete. Vid svarstillfället hade dock alla fått arbete (Haglund, 2014). 

Speciallärare  

92 alumner i svarsgruppen (91,1 %) har arbete redan innan utbildningen avslutats. 

Inom 4 månader från det att utbildningen avslutats har 97 alumner (96,0 %) fått arbete. 

Ingen stod vid svarstillfället utan arbete. 

 

Andelen som inte har fått arbete vid svarstillfället är högre för de alumner som tog 

examen senare, med ett undantag. Se tabell 27. 

Tabell 27 

 2012 eller 

tidigare 

2013 2014 2015 

Jag har ännu inte fått 

arbete 

4,9 % 3,1 % 5,4 % 9,2 % 

 

 

66,0 % av kvinnorna i svarsgruppen har anställning redan innan studierna avslutats, 

jämfört med 49,0 % av männen. 4 månader efter examen har 80,8 % av kvinnorna och 

70,6 % av männen en anställning. 4,8 % av kvinnorna har vid svarstillfället ännu inte 

fått en anställning jämfört med 11,8 % av männen. Se tabell 28. 

Även här är det viktigt att komma ihåg att resultatet påverkas av resultatet för 

speciallärarprogrammet. Bland kvinnorna i övriga svarsgruppen har 46,1 % arbete 

redan innan utbildningen avslutats, 68,7 % har arbete inom 4 månader efter examen 

och 8,7 % har vid svarstillfället ännu inte fått arbete. Bland männen är motsvarande 

andelar 40,9 %, 65,9 % respektive 13,6 %. 

Tabell 28 

 Fick arbete 

redan innan 

jag avslutade 

min 

utbildning 

Efter mindre 

än en månad 

Efter en till 

fyra 

månader 

Efter fyra 

månader 

eller mer 

Jag har 

ännu inte 

fått arbete 

Kvinnor 66,0 % 8,1 % 6,7 % 12,9 % 4,8 % 

Män 49,0 % 5,9 % 15,7 % 17,6 % 11,8 % 
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Andelen som har arbete redan innan utbildningen avslutats liksom andelen som vid 

svarstillfället ännu inte fått arbete är högre bland programmen i 2016 års studie än för 

programmen i de två föregående studierna.  

2015 varierade andelen som hade arbete innan utbildningen var avslutad mellan  

19,0 % och 73,3 %. Andelen som hade arbete inom 4 månader varierade mellan  

52,3 % och 100 % och andelen som saknade arbete varierade mellan 0 % och 6,7 % 

(Andersson, 2016). Se tabell 29. 

2014 ingick inte frågan i den gemensamma delen och svarsalternativen skiljde sig åt 

för de program som hade med frågan. Andelen som hade arbete innan utbildningen var 

avslutad varierade dock mellan 16,7 % och 66,7 %. Och andelen som inte hade arbete 

vid svarstillfället varierade mellan 0 % och 16,7 % för de program där frågan fanns 

med (Andersson, 2015).  

Även här domineras resultatet av resultatet för speciallärarprogrammet. Om man 

bortser från speciallärarprogrammet har 44,7 % arbete innan utbildningen avslutats, 

10,7 % har arbete inom en månad, 12,6 % har arbete efter en till 4 månader, 21,4 % 

har arbete efter mer än 4 månader och 11,9 % saknar vid svarstillfället arbete. 

Tabell 29 

 Fick 

arbete 

redan 

innan jag 

avslutade 

min 

utbildning 

Efter 

mindre 

än en 

månad 

Efter en 

till fyra 

månader 

Efter 

fyra 

månader 

eller 

mer 

Jag har 

ännu 

inte fått 

arbete 

2015 49,9 % 12,7 % 16,7 % 17,0 %  2,3 % 

2016 62,7 % 7,7 % 8,5 % 13,8 % 6,2 % 

 

 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 

77,3 % av alumnerna i svarsgruppen har vid svarstillfället en tillsvidareanställning och 

11,9 % har en visstidsanställning. 7,7 % studerar vidare vid högskola/universitet.  

1,9 % är arbetslösa eller sysselsatta i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Se tabell 

30.  
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Andelen som har en tillsvidareanställning varierar mellan 23,1 % och 86,7 % för de 

olika programmen. Andelen som har en tillsvidareanställning, en visstidsanställning 

eller är egen företagare varierar mellan 66,7 % och 100 %. För 

magister/mastersprogrammen varierar denna andel mellan 87,5 % och 100 %. För 

programmen på grundnivå varierar den mellan 70,0 % och 99,0 %. På 

magister/mastersprogrammen är ingen arbetslös eller sysselsatt i någon 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. På programmen på grundnivå varierar denna andel 

mellan 0 % och 13,3 %. 

2013 angav 7 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan att de var 

arbetslösa. Andelen arbetslösa varierade mellan 0 % och 25 %. Mellan 67 % och  

100 % hade då en tillsvidareanställning, visstidsanställning eller var egen företagare. 

(Haglund, 2014). 

För svenska alumner från Lunds universitet och Uppsala universitet hade 57 % 

respektive 56 % en tillsvidareanställning (Björnemark m.fl. 2014). Av samtliga 

alumner i svarsgruppen från ekonomihögskolan i Lund hade 71 % en 

tillsvidareanställning vid svarstillfället. Motsvarande andel för samhällsvetarna i Lund 

var 49 %. Av samtliga samhällsvetare i svarsgruppen från Uppsala universitet hade  

54 % en tillsvidareanställning vid svarstillfället. 

88 procent av de nyexaminerade juristerna i Juseks studie uppger att de arbetar eller 

driver eget företag våren 2015, det vill säga ett halvt till ett och ett halvt år efter sin 

examen. 3 % söker men har inte fått arbete. Vid undersökningstillfället är varannan 

jurist tillsvidareanställd, en fjärdedel har en notarieanställning och 16 procent har 

någon annan form av tidsbegränsad anställning (Jusek, 2015).  

78 % av ekonomerna i undersökningen är anställda eller arbetar i eget företag. 4 % 

söker men har inte fått arbete. Två tredjedelar är tillsvidareanställda (Jusek, 2015). 

84 % av kommunikatörerna är anställda eller arbetar i eget företag. 6 % söker men har 

inte fått arbete. Knappt hälften av de nyexaminerade kommunikatörerna var 

tillsvidareanställda, 37 procent har tidsbegränsade anställningar). 61 % av 

samhällsvetarna är anställda eller arbetar i eget företag. 5 % söker men har inte fått 

arbete. En dryg tredjedel av samhällsvetarna har någon form av tidsbegränsad 

anställning (Jusek, 2015).  
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Tabell 30 
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Kulturvetenskap 23,1 % 53,8 % - 23,1 % - - - - 

Medier och 

kommunikation  

40,0 % 20,0 % 6,7 % 20,0 % - - 6,7 % 6,7 % 

Webb och 

multimedia 

60,0 % 10,0 % - 20,0 % - - - 10,0 % 

Politices kandidat 

(Pol kand) 

64,5 % 12,9 % - 19,4 % - - - 3,2 % 

Vård- och 

stödsamordnar-

programmet* 

67,6 % 20,6 % - 8,8 % - 11,8 % - 2,9 % 

Magister/Master-

program i 

företagsekonomi 

86,7 % 13,3 % - - - - - - 

Magister i 

rättsvetenskap 

80,0 % 10,0 % - 10,0 % - - - - 

Magister/Master i 

utbildningsledning 

och skolutveckling 

80,0 % 13,3 % - - - 6,7 % - - 

Masterprogram i 

vård- och 

stödsamordning* 

62,5 % 25,0 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % - - - 

Speciallärare 99,0 % - - - 1,0 % - - - 

Totalt* 77,3 % 11,9 % 1,2 % 7,7 % 0,4 % 1,9 % 0,4 % 1,5 % 
*Notera: 1 av de alumner som är egen företagare har en tillsvidareanställning, 4 av de alumner som studerar vidare vid högskola/universitet 

har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning, 2 av de alumner som går forskarutbildning har en tillsvidareanställning och 2 av de 

alumner som är föräldralediga har en tillsvidareanställning 

 

Kulturvetenskap 

3 alumner i svarsgruppen (23,1 %) har vid svarstillfället en tillsvidareanställning. 

Merparten, 7 alumner (53,8 %), har en visstidsanställning. 3 alumner (23,1 %) studerar 

vidare vid högskola/universitet. 
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Medier och kommunikation  

En alumn i svarsgruppen på KGM (16,7 % ) har en tillsvidareanställning, 2 alumner 

(33,3 %) har en visstidsanställning och en alumn (16,7 %) är egen företagare. 2 

alumner (33,3 %) studerar vidare vid högskola/universitet. 

5 alumner i svarsgruppen på VKD (55,6 %) har en tillsvidareanställning och en alumn 

(11,1 %) har en visstidsanställning. En alumn (11,1 %) studerar vidare vid 

högskola/universitet. 2 alumner (22,2 %) är arbetslösa eller sysselsatta i någon 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

2013 hade alla alumner i svarsgruppen på KGM som valde att besvara frågan en 

tillsvidareanställning, För VKD hade 20 % en tillsvidareanställning, 20 % en 

visstidsanställning, 20 % var egen företagare, 20 % studerade vidare vid 

högskola/universitet och 20 % var arbetslösa (Haglund, 2014). 

Webb och multimedia 

6 alumner i svarsgruppen (60,0 %) har en tillsvidareanställning och en alumn (10,0 %) 

har en visstidsanställning. 2 alumner (20,0 %) studerar vidare vid högskola/universitet. 

En alumn (10,0 %) är arbetslös. 

2013 hade 50 % av de alumner i svarsgruppen som valde att besvara frågan en 

tillsvidareanställning, 25 % hade en visstidsanställning och 25 % var arbetslösa 

(Haglund, 2014). 

Pol kand  

20 alumner i svarsgruppen (64,5 %) har en tillsvidareanställning och 4 alumner 

(12,9 %) har en visstidsanställning. 6 alumner (19,4 %) studerar vidare vid 

högskola/universitet och en alumn (3,2 %) är arbetslös vid svarstillfället. 

2013 hade 63 % av de alumner i svarsgruppen som valde att besvara frågan en 

tillsvidareanställning och 19 % en visstidsanställning. 13 % studerade vidare vid 

högskola/universitet. 6 % var arbetslösa (Haglund, 2014). 

Vård- och stödsamordnarprogrammet  

23 alumner i svarsgruppen (67,6 %) har en tillsvidareanställning och 7 alumner  

(20,6 %) har en visstidsanställning. 3 alumner (8,8 %) studerar vidare vid 

högskola/universitet och 4 alumner (11,8 %) är föräldralediga. 
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2 av de alumner som svarar att de studerar vidare vid högskola/universitet har en 

visstidsanställning. 2 av de alumner som är föräldralediga har en tillsvidareanställning. 

2013 hade 78 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan en 

tillsvidareanställning och 11 % en visstidsanställning. 6 % studerade vidare vid 

högskola/universitet och 6 % var sjukskrivna (Haglund, 2014).  

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

13 alumner i svarsgruppen (86,7 %) har en tillsvidareanställning och 2 alumner  

(13,3 %) har en visstidsanställning. 

Magister i rättsvetenskap  

8 alumner i svarsgruppen (80,0 %) har en tillsvidareanställning och en alumn (10,0 %) 

har en visstidsanställning. En alumn (10,0 %) studerar vidare vid högskola/universitet. 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

12 alumner i svarsgruppen (80,0 %) har en tillsvidareanställning och 2 alumner  

(13,3 %) har en visstidsanställning. En alumn (6,7 %) är föräldraledig. 

Masterprogram i vård- och stödsamordning  

10 av alumnerna i svarsgruppen (62,5 %) har en tillsvidareanställning, 4 alumner  

(25,0 %) har en visstidsanställning och 2 alumner (12,5 %) har eget företag. 2 alumner 

(12,5 %) går forskarutbildning. 

Notera att en av de alumner som är egen företagare har en tillsvidareanställning, 2 av 

de alumner som studerar vidare vid högskola/universitet har en tillsvidareanställning 

eller en visstidsanställning och att en av de alumner som går forskarutbildning har en 

tillsvidareanställning. 

2013 hade alla i svarsgruppen som valde att besvara frågan en tillsvidareanställning 

(Haglund, 2014). 

Speciallärare  

100 alumner i svarsgruppen besvarade denna fråga. Samtliga (99,0 %) har en 

tillsvidareanställning. En av dessa går forskarutbildning. 
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För nästan samtliga program i undersökningen är andelen som har arbete vid 

svarstillfället högre än andelen som var etablerade på arbetsmarknaden år 2013, då 

Universitetkanslerämbetets senaste arbetsmarknadsundersökning genomfördes.  

För att vara etablerad på arbetsmarknaden krävs att man är sysselsatt i november 

månad det aktuella uppföljningsåret, har en sammanräknad arbetsinkomst som 

överstiger 214 700 kr/år, inte har perioder av arbetslöshet eller sysselsättning i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och inte är studerande. 

År 2013 var 80,7 % av de som examinerats läsåret 2011/12 och som då ingick i den 

svenska befolkningen etablerade på arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för de med 

examen läsåret 2009/10 var 81,7 %. För alumner med examen från Karlstads 

universitet läsåret 2011/12 var andelen etablerade på arbetsmarknaden 82,4 % (UKÄ 

2015).  

I tabell 31 återfinns andelen etablerade på arbetsmarknaden från Karlstads universitet 

för några olika examensgrupper samt motsvarande siffror totalt i Sverige. Information 

saknas om vilka examina som ingår i examensgruppen ” Kand. ex. komm./info”. I 

kolumnen examen anges istället de examina som ingår i examensgruppen ”Mag. ex. 

komm./info”. I examensgruppen ”Kand. ex. hist./filo,/teol.” finns ämnet 

Kulturvetenskap medräknat, men här finns ingen information från Karlstad (UKÄ, 

2015). 

Tabell 31 

Examensgrupp Examen Andelen 

etablerade på 

arbetsmarknaden 

KAU 

Andelen 

etablerade på 

arbetsmarknade

n totalt 

Kand. ex. ADB Informatik/data- och 

systemvetenskap, 

Medieteknik 

69 % 77 % 

Kand. ex. 

beteendevet. 

Sociologi,  

Psykologi, 

Pedagogik, 

Socialpsykologi, 

Socialt arbete, 

Socialtropologi, 

Kriminologi, 

Idrotts- och 

friskvårdspedagogik, 

Övrigt 

69 % 76 % 
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Kand. ex. 

ekonom 

Företagsekonomi, 

Nationalekonomi, 

Entreprenörskap och 

innovationsteknik, 

Service management, 

Övrigt 

79 % 79 % 

Kand. ex. 

hist./filo,/teol. 

Konstvetenskap, 

Religionsvetenskap och 

teologi, 

Historia, 

Litteraturvetenskap, 

Arkeologi, 

Kulturvetenskap, 

Film och teatervetenskap, 

Filosofi, 

Övrigt 

Ingen info 52 % 

Kand. ex. 

komm./info 

Medie- och 

kommunikationsvetenskap, 

Biblioteks- och 

informationsvetenskap, 

Övrigt 

68 % 68 % 

Kand. ex. 

samhällsvet. 

Statsvetenskap, 

Personaladministration och 

arbetsliv, 

Turism- och 

fritidsvetenskap, 

Freds- och 

utvecklingsstudier, 

Juridik och rättsvetenskap, 

Länderkunskap/länderstudier 

Kultur-, samhälls- och 

ekonomisk geografi, 

Idrott/idrottsvetenskap, 

Mänskliga rättigheter,  

Genusvetenskap, 

Statistik, 

Måltids- och 

hushållskunskap, 

Kognitionsvetenskap, 

Handelsrätt, 

Ekonomisk historia, 

Rättsvetenskap, 

Ledarskap, organisation och 

77 % 72 % 
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styrning, 

Freds- och konfliktstudier, 

Övrigt 

Mag. ex. ekonom Företagsekonomi, 

Nationalekonomi, 

Finansiell ekonomi, 

Entreprenörskap och 

innovationsteknik, 

Service management, 

Övrigt 

76 % 82 % 

Mag. ex. 

samhällsvet. 

Ledarskap, organisation och 

styrning, 

Juridik och rättsvetenskap, 

Statsvetenskap,/-kunskap 

Freds- och 

utvecklingsstudier, 

Handelsrätt, 

Länderkunskap/länderstudier 

Affärsrätt, 

Ekonomisk historia, 

Turism- och 

fritidsvetenskap, 

Mänskliga rättigheter,  

Statistik, 

Kultur-, samhälls- och 

ekonomisk geografi, 

Övrigt 

80 % 79 % 

Speciallärareex.  100 % 98 % 

 

 

En något större andel kvinnor än män i svarsgruppen har vid svarstillfället en 

tillsvidareanställning. En större andel män har en visstidsanställning. Se tabell 32. 

Även här påverkas resultatet av speciallärarprogrammet. Bortser man från 

speciallärarprogrammet är andelen tillsvidareanställda kvinnor 63,5 % och andelen 

tillsvidareanställda män är 63,6 %. Andelen visstidsanställda kvinnor ökar till 19,1 % 

och andelen visstidsanställda män blir 20,5 %. 

Andelen arbetslösa är ungefär lika stor bland kvinnor och män. Bortser man från 

speciallärarprogrammet är arbetslösheten något högre bland de kvinnliga alumnerna. 

3,5 % av kvinnorna är då arbetslösa eller sysselsatta i någon arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd jämfört med 2,3 % av männen. 
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2013 var 80,8 % av kvinnorna och 82,5 % av männen som examinerades läsåret 

2011/12 etablerade på arbetsmarknaden (UKÄ 2015).  

Tabell 32 
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Kvinnor 79,4 % 10,5 % 1,4 % 6,2 % 1,4 % 2,4 % 0,5 % 1,4 % 

Män 68,6 % 17,6 % - 13,7 % - - - 2,0 % 
Notera: 1 av männen som studerar vidare vid högskola/universitet har en visstidsanställning. 

Notera: 1 av kvinnorna som är egen företagare har också en tillsvidareanställning, 3 av kvinnorna som studerar vidare vid 

högskola/universitet har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning, 2 av kvinnorna som går forskarutbildning har en 

tillsvidareanställning och 3 av kvinnorna som är föräldralediga har en tillsvidare eller visstidsanställning 

 

Det finns en tendens att andelen i svarsgruppen som har en tillsvidareanställning är 

högre samt att arbetslösheten är lägre för de som tog examen tidigare. Dock är ingen 

av de alumner som tog ut sin examen 2015 eller senare arbetslös. Se tabell 33. 

Tabell 33 

 Tillsvidareanställd Arbetslös/Arbetsmarknads-

politisk åtgärd 

2012 eller tidigare 87,8 % 2,4 % 

2013 81,0 % 3,1 % 

2014 75,0 % 3,6 % 

2015 eller senare 72,7 % - 

 

 

Resultatet för programmen 2015 och 2014 ser liknande ut. Andelen som arbetar 

varierade mellan 71,5 % och 100 %  år 2015 och mellan 66,7 % och 100 % år 2014. 

Andelen arbetslösa eller sysselsatta i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd varierade 

mellan 0 % och 13,3 % år 2015 och 0 % och 15,4 % år 2014 (Andersson, 2016, 

Andersson, 2015). Se tabell 34. 

Speciallärarprogrammet påverkar starkt resultatet i även denna fråga. Ser man till 

övriga svarsgruppen har 63,5 % en tillsvidareanställning, 19,5 % har en 
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visstidsanställning, 1,9 % har eget företag och 8,2 % är arbetslösa eller sysselsatta i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Tabell 34 

 
T

il
ls

v
id

ar
ea

n
st

äl
ld

 

V
is

st
id

sa
n

st
äl

ld
 

E
g

en
 f

ö
re

ta
g

ar
e 

V
id

ar
e 

st
u

d
ie

r 
v

id
 

h
ö

g
sk

o
la

/u
n

iv
er

si
te

t 

G
år

 

fo
rs

k
ar

u
tb

il
d

n
in

g
 

A
rb

et
sm

ar
k

n
ad

s-

p
o

li
ti

sk
 å

tg
är

d
 

A
rb

et
sl

ö
s 

2014 71,8 % 16,4 % 3,1 % 2,3 % 3,1 % - 3,1 % 

2015 81,9 % 7,1 % 2,0 % 2,0 % - 0,8 % 1,1 % 

2016* 77,3 % 11,9 % 1,2 % 7,7 % 0,4 % 0,4 % 1,5 % 
*Notera: 1 av de alumner som är egen företagare har en tillsvidareanställning, 4 av de alumner som studerar vidare vid högskola/universitet 

har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning, 2 av de alumner som går forskarutbildning har en tillsvidareanställning 

 

Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du förnärvarande? 

Denna fråga ställdes inte till de alumner som på föregående fråga svarat att de studerar 

vidare vid högskola/universitet, går forskarutbildning, är sysselsatt i 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller är arbetslös.  

De flesta alumner i den reducerade svarsgruppen, 79,0 %, är anställda inom offentlig 

sektor. Av de som är anställda inom offentlig sektor är 62,5 % kommunanställda. Se 

tabell 35. Privat/enskild sektor är den näst största sektorn. 16,0 % arbetar inom denna 

arbetsmarknadssektor. 

Undantar man speciallärarprogrammet har 2,9 % eget företag, 23,3 % arbetar inom 

privat/enskild sektor, 5,1 % arbetar inom internationell sektor och 67,9 % arbetar inom 

offentlig sektor. 

För de svenska alumnerna i Lund och Uppsala var 46 % respektive 65 % anställda 

inom offentlig sektor och 40 % respektive 25 % inom privat sektor. Av de svenska 

alumnerna i svarsgruppen från ekonomihögskolan i Lund hade 68 % anställning i 

privat sektor och 15 % i offentlig sektor. Bland de svenska samhällsvetarna från Lund 

hade 22 % anställning i privat sektor och 48 % i offentlig sektor. Av de svenska 

samhällsvetarna från Uppsala hade 37 % anställning i privat sektor och 41 % i 

offentlig sektor (Björnemark m.fl. 2014). 

I Juseks studie kan man se att bland juristerna arbetar 47 % i privat sektor, 46 % i 

statlig sektor och 8 % i kommunal sektor. Bland ekonomerna arbetar 80 % i privat 
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sektor, 13 % i statlig sektor och 7 % i kommunal sektor. Bland kommunikatörerna 

arbetar 77 % i privat sektor, 12 % i statlig sektor och 11 % i kommunal sektor. Bland 

samhällsvetarna arbetar 36 % i privat sektor, 33 % i statlig sektor och 31 % i 

kommunal sektor (Jusek, 2015). 

 
Tabell 35 

 Eget 

företag 

Privat/ 

enskild 

sektor 

Internationell Offentlig 

sektor 

Kulturvetenskap - 40,0 % - 50,0 % 

Medier och 

kommunikation 

10,0 % 50,0 % 20,0 % 20,0 % 

Webb och multimedia 14,3 % 28,6 % 28,6 % 28,6 % 

Politices kandidat (Pol 

kand) 

- 8,3 % 4,2 % 87,5 % 

Vård- och 

stödsamordnarprogram

met 

- 15,6 % - 84,4 % 

Magister/Masterprogram 

i företagsekonomi 

- 66,7 % 13,3 % 20,0 % 

Magister i 

rättsvetenskap 

- 22,2 % - 77,8 % 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

- - - 100 % 

Masterprogram i vård- 

och stödsamordning 

13,3 % 13,3 % - 73,3 % 

Speciallärare - 5,0 % - 94,1 % 

Totalt 1,3 % 16,0 % 2,9 % 79,0 % 

 

 

Kulturvetenskap 

Offentlig sektor och privat/enskild sektor utgör de största arbetsmarknadssektorerna 

för alumner från kulturvetarprogrammet. 

5 alumner i den reducerade svarsgruppen (50,0 %) arbetar inom offentlig sektor, 4 

alumner (40,0 %) arbetar inom privat/enskild sektor. 4 av 5 i den offentliga sektorn 

arbetar inom kommunen, en arbetar inom landstinget och en är osäkert om den arbetar 

inom kommun eller landsting. 
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Medier och kommunikation  

Privat/enskild sektor är den största arbetsmarknadssektorn för alumnerna på medier 

och kommunikation. Hälften av alumnerna i den reducerade svarsgruppen arbetar 

inom denna sektor. 

En alumn i den reducerade svarsgruppen på KGM har eget företag, 2 alumner arbetar 

inom kommunen och en inom internationell sektor 

5 alumner i den reducerade svarsgruppen på VKD arbetar inom privat/enskild sektor 

och en alumn arbetar inom internationell sektor. 

2013 arbetade 67 % av den del av svarsgruppen på KGM som valde att besvara frågan 

inom privat/enskild sektor. Övriga 33 % arbetade inom kommunen. För VKD hade  

38 % eget företag. Övriga 62 % arbetade inom privat/enskild sektor (Haglund, 2014). 

Webb och multimedia 

Alumnerna från Webb och multimedia programmet är relativt jämnt fördelade över de 

olika arbetsmarknadssektorerna. En alumn i den reducerade svarsgruppen (14,3 %) har 

eget företag, 2 alumner (28,6 %) arbetar inom privat/enskild sektor, 2 alumner  

(28,6 %) arbetar inom internationell sektor och 2 alumner (28,6 %) arbetar inom 

offentlig sektor. 

2013 arbetade 53 % inom privat/enskild sektor, 26 % inom statlig sektor och 21 % 

hade eget företag (Haglund, 2014). 

Pol kand  

21 alumner i svarsgruppen (87,5 %) arbetar inom offentlig sektor. 12 av dessa 21 

alumner (57,1 %) arbetar inom statlig sektor och 9 (42,9 %) inom kommunal sektor. 

Övriga 3 alumner (12,5 %) arbetar inom privat/enskild sektor eller internationell 

sektor. 

2013 hade 23 % av de alumner som hade arbete och som valde att besvara frågan 

arbete inom privat/enskild sektor, övriga 77 % arbetade inom offentlig sektor. 61 % av 

de alumner som arbetade inom offentlig sektor arbetade inom statlig sektor (Haglund, 

2014). 
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Vård- och stödsamordnarprogrammet  

Merparten av alumnerna i den reducerade svarsgruppen, 27 av 32 (84,4 %), arbetar 

inom offentlig sektor. 22 av dessa 27 alumner (81,5 %) arbetar inom kommunen. 

Övriga 5 alumner (15,6 %) arbetar inom privat/enskild sektor. 

2013 såg det annorlunda ut. Merparten (89 %) av de alumner i svarsgruppen som 

arbetade och som besvarade frågan arbetade även då inom offentlig sektor, men då 

arbetade 80 % av dessa inom statlig sektor och ingen arbetade kommunalt (Haglund, 

2014). 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

Samtliga alumner ingår i den reducerade svarsgruppen. Privat/enskild sektor är den 

dominerande arbetsmarknadssektorn för alumnerna på magister och 

mastersprogrammen i företagsekonomi. 10 av 15 i svarsgruppen (66,7 %) arbetar där. 

3 alumner (20,0 %) arbetar inom offentlig sektor och 2 alumner (13,3 %) arbetar inom 

internationell sektor. 

Magister i rättsvetenskap  

Offentlig sektor är den vanligaste arbetsmarknadssektorn för alumner från 

magisterprogrammet i rättsvetenskap. 7 av 9 i den reducerade svarsgruppen (77,8 %) 

arbetar inom offentlig sektor, 5 av dessa inom staten. Övriga 2 alumner (22,2 %) är 

anställda inom privat/enskild sektor. 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

Samtliga alumner ingår i den reducerade svarsgruppen. Alla arbetar inom offentlig 

sektor. De flesta, 11 alumner, arbetar inom kommunen. 

Masterprogram i vård- och stödsamordning 

11 alumner i den reducerade svarsgruppen (73,3 %) arbetar inom offentlig sektor. Av 

dessa är 5 (45,5 %) landstingsanställda, 4 (36,4 %) kommunalanställda och 2 (18,2 %) 

statligt anställda. 2 alumner (13,3 %) har eget företag och 2 alumner (13,3 %) är 

anställda inom privat sektor. 

Detta är en stor skillnad mot 2013 då 67 % av de alumner som valde att besvara frågan 

arbetade inom privat sektor och övriga 33 % inom statlig sektor (Haglund, 2014).  
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Speciallärare  

Samtliga alumner ingår i den reducerade svarsgruppen. 95 alumner (94,1 %) arbetar 

inom offentlig sektor. Övriga 5 alumner (5,0 %) arbetar inom privat sektor. Det är 

vanligast att arbeta inom kommunen. 93 av de 95 som arbetar i offentlig sektor  

(97,9 %) arbetar inom kommunen, övriga 2 (2,1 %) arbetar inom landstinget. 

 

Mellan könen finns en tydlig skillnad. Männen är i högre utsträckning anställda inom 

privat/enskild sektor och kvinnorna är i högre utsträckning anställda inom offentlig 

sektor, se tabell 36. Även här påverkas resultatet av resultatet på 

speciallärarprogrammet. Utan speciallärarprogrammet är 71,0 % av kvinnorna 

anställda inom offentlig sektor och 22,0 % är anställda inom privat/enskild sektor. 

Bland männen är 59,5 % anställda inom offentlig sektor och 27,0 % inom 

privat/enskild sektor. 

Inom offentlig sektor är kommunen största arbetsgivaren för både män och kvinnor.  

Tabell 36 

 Eget 

företag 

Privat/ 

enskild 

sektor 

Internationell 

sektor 

Offentlig 

sektor 

Kvinnor 1,5 % 13,8 % 2,1 % 81,5 % 

Män 2,3 % 22,7 % 2,1 % 65,9 % 

 

 

Ligger ditt nuvarande arbete inom ramen för ditt studieområde? 

Inte heller denna fråga ställdes till de alumner som studerar vidare vid 

högskola/universitet, går forskarutbildning eller är arbetslösa eller sysselsatta i någon 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Detta är en skillnad från tidigare studier.  

52,9 % av alumnerna i den reducerade svarsgruppen har ett arbete med direkt 

anknytning till studieområdet. Endast 7,1 % har ett arbete som helt saknar denna 

anknytning. Se tabell 37.  

Andelen som har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet varierar från  

10,0 % till 72,3 % mellan programmen. Andelen som har ett arbete som helt saknar 

anknytning till studieområdet varierar mellan 2,0 % och 26,7 %. Det finns inga större 

skillnader mellan magister/mastersprogrammen och programmen på grundnivå. 
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I alumnstudien från Lunds och Uppsala universitet ställdes frågan om det nuvarande 

arbetet överensstämmer med ämnesområdet i magister/masterutbildningen. 45 % 

respektive 49 % svarade helt eller till största delen, 42 % respektive 35 % svarade till 

viss del och 13 % respektive 16 % arbetade inom ett annat ämnesområde (Björnemark 

m.fl. 2014). På fakultetsnivå angav 84 % av alumnerna från ekonomihögskolan och  

88 % av alumnerna från samhällsvetenskap i Lund att det nuvarande arbetet helt, till 

största delen eller till viss del överensstämde med ämnesområdet respektive 81 % av 

samhällsalumnerna från Uppsala. 

Tabell 37 

 Ja, det jag arbetar 

med har direkt 

anknytning till 

mina studier 

Ja, det jag arbetar 

med har delvis 

anknytning till 

mina studier 

Nej, det jag 

arbetar med har 

ingen anknytning 

till mina studier 

Kulturvetenskap 20,0 % 60,0 % 20,0 % 

Medier och 

kommunikation  

10,0 % 70,0 % 20,0 % 

Webb och multimedia 14,3 % 71,4 % 14,3 % 

Politices kandidat (Pol 

kand) 

58,3 % 37,5 % 4,2 % 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

28,1 % 65,6 % 6,2 % 

Magister/Masterprogram i 

företagsekonomi 

26,7 % 46,7 % 26,7 % 

Magister i rättsvetenskap 44,4 % 44,4 % 11,1 % 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

60,0 % 33,3 % 6,7 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

60,0 % 33,3 % 6,7 % 

Speciallärare 72,3 % 23,8 % 2,0 % 

Totalt 52,9 % 39,1 % 7,1 % 

 

 

Kulturvetenskap 

2 alumner i den reducerade svarsgruppen (20,0 %)  har ett arbete med direkt 

anknytning till studieområdet, 6 alumner (60,0 %) har ett arbete som delvis anknyter 

till studieområdet och 2 alumner (20,0 %) har ett arbete som saknar anknytning till 

studieområdet. 
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Vanligast är att arbeta som arkivarie. 3 av 10 alumner har denna befattning. För övrigt 

finns befattningar som butiksmedarbetare, vaktmästare och förskolelärare för att 

nämna några. 

Medier och kommunikation  

På KGM har ingen i den reducerade svarsgruppen ett arbete med direkt anknytning till 

studieområdet. 3 alumner (75,0 %) har ett arbete som delvis anknyter till 

studieområdet och en alumn (25,0 %) har ett arbete som saknar anknytning till 

studieområdet. 

På VKD har en alumn i den reducerade svarsgruppen (16,7 %) ett arbete med direkt 

anknytning till studieområdet, 4 alumner (66,7 %) har ett arbete som delvis anknyter 

till studieområdet och en alumn (16,7 %) har ett arbete som saknar anknytning till 

studieområdet. 

4 av 10 alumner arbetar som koordinator (content and functionality coordinator, 

projektkoordinator eller PLM coordinator).  

Webb och multimedia 

En alumn i den reducerade svarsgruppen (14,3 %) har ett arbete med direkt anknytning 

till studieområdet, 5 alumner (71,4 %) har ett arbete som delvis anknyter till 

studieområdet och en alumn (14,3 %) har ett arbete som saknar anknytning till 

studieområdet. 

Det finns lika många befattningar som alumner i svarsgruppen. Några exempel är 

informatör och interaktionsdesigner, motion designer, systemutvecklare och test 

analysist. 

Pol kand  

14 alumner i den reducerade svarsgruppen (58,3 %) har ett arbete med direkt 

anknytning till studieområdet, 9 alumner (37,5 %) har ett arbete som delvis anknyter 

till studieområdet och en alumn (4,2 %) har ett arbete som saknar anknytning till 

studieområdet. 

Handläggare och nämndesekreterare hör till de vanligast förekommande 

befattningarna.  
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Vård- och stödsamordnarprogrammet  

9 alumner i den reducerade svarsgruppen (28,1 %) har ett arbete med direkt 

anknytning till studieområdet, 21 alumner (65,6 %) har ett arbete som delvis anknyter 

till studieområdet och 2 alumner (6,2 %) har ett arbete som saknar anknytning till 

studieområdet. 

Den vanligast förekommande befattningen är handläggare. 11 alumner i den 

reducerade svarsgruppen (34,4 %) har denna befattning. 7 alumner (21,9 %) arbetar 

med boendestöd och 4 alumner (12,5 %) arbetar som vård- och stödsamordnare/case 

manager.  

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

4 alumner i svarsgruppen (26,7 %) har ett arbete med direkt anknytning till 

studieområdet, 7 alumner (46,7 %) har ett arbete som delvis anknyter till 

studieområdet och 4 alumner (26,7 %) har ett arbete som saknar anknytning till 

studieområdet. 

Det finns nästan lika många befattningar som respondenter. Vanligaste befattningen är 

dock ekonomiansvarig. 3 av 15 alumner i svarsgruppen har denna befattning. Andra 

befattningar är financial controller, group controller, revisor, ekonomisk förvaltare, 

ekonomiassistent, ekonomiadministratör, product manager och operativ analytiker. 

Magister i rättsvetenskap  

4 alumner i den reducerade svarsgruppen (44,4 %) har ett arbete med direkt 

anknytning till studieområdet, Lika många, (44,4 %), har ett arbete som delvis 

anknyter till studieområdet och en alumn (11,1 %) har ett arbete som saknar 

anknytning till studieområdet. 

4 av de 9 alumnerna arbetar som jurister och 3 har ett arbete som på något sätt 

inkluderar skatter. 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

9 alumner i svarsgruppen (60,0 %) har ett arbete med direkt anknytning till 

studieområdet, 5 alumner (33,3 %) har ett arbete som delvis anknyter till 

studieområdet och en alumn (6,7 %) har ett arbete som saknar anknytning till 

studieområdet. 
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Det finns ett antal olika befattningar. 5 alumner arbetar som rektorer eller 

verksamhetschefer, 4 arbetar som lärare på olika nivåer och 2 som utvecklingsledare. 

Masterprogram i vård- och stödsamordning  

9 alumner i den reducerade svarsgruppen (33,3 %) har ett arbete med direkt 

anknytning till studieområdet, 5 alumner (33,3 %) har ett arbete som delvis anknyter 

till studieområdet och en alumn (6,7 %) har ett arbete som saknar anknytning till 

studieområdet. 

5 alumner arbetar som terapeuter/behandlare (beteende terapeut, KBT terapeut). 

Övriga befattningar som förekommer är beteendevetare, lärare och socialsekreterare. 

Speciallärare  

73 alumner i svarsgruppen (72,3 %) har ett arbete med direkt anknytning till 

studieområdet, 24 alumner (23,8 %) har ett arbete som delvis anknyter till 

studieområdet och 2 alumner (2,0 %) har ett arbete som saknar anknytning till 

studieområdet. 

76 alumner (75,2 %) arbetar som speciallärare. 12 av dessa har även andra befattningar 

som till exempel specialpedagog, klasslärare eller ämneslärare. 14 alumner (13,9 %) 

arbetar som specialpedagoger. De flesta, 60 alumner (59,4 %), arbetar inom 

grundskolan. Näst vanligast är att arbeta inom gymnasiet, följt av inom 

grundsärskolan. Där arbetar 18 (17,8 %)  respektive 15 (14,9 %) alumner i 

svarsgruppen. Övriga verksamheter som är representerade i svarsgruppen är 

gymnasiesärskola, central funktion/resursteam, förskola och folkhögskola. 

 

Kvinnorna har i högre utsträckning än männen ett arbete med direkt anknytning till 

studieområdet. Se tabell 38. Detta beror som i tidigare frågor på resultatet från 

speciallärarprogrammet. Bortser man från speciallärarprogrammet har 42,0 % av 

kvinnorna ett arbete med direkt anknytning till studieområdet, 48,0 % har ett arbete 

som delvis har anknytning till studieområdet och 10,0 % har ett arbete som saknar 

anknytning till studieområdet. För männen är motsvarande andelar 29,7 %, 56,8 % 

respektive 13,5 %. 
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Tabell 38 

 Ja, det jag arbetar 

med har direkt 

anknytning till 

mina studier 

Ja, det jag arbetar 

med har delvis 

anknytning till 

mina studier 

Nej, det jag 

arbetar med har 

ingen anknytning 

till mina studier 

Kvinnor 56,4 % 36,4 % 5,6 % 

Män  36,4 % 50,0 % 13,6 % 

 

I tidigare studier skiljde sig både frågeformulering och svarsalternativ åt för de olika 

programmen, vilket medför en osäkerhet i beräkningarna och en minskad 

jämförbarhet. 

Uppskattningsvis är andelen av svarsgruppen 2015 som har ett arbete med direkt 

anknytning till studieområdet omkring 73,9 %. Denna andel varierar mellan 46,7 % 

och 93,6 %, sett över totala svarsgruppen (Andersson, 2016). 

2014 låg andelen som har ett arbete med anknytning till studieområdet på 57,0 % och 

varierade mellan 0 % och 66,6 % sett över totala svarsgruppen (Andersson, 2015). 

Andelen som har sysselsättning inom det område man utbildat sig 2015 och 2014 

ligger betydligt lägre än 2016. I tabell 39 har alla andelar räknats om för att omfatta 

den reducerade svarsgruppen, det vill säga den grupp alumner som har sysselsättning, 

är föräldralediga eller sjukskrivna. 

Om man bortser från speciallärarutbildningen blir andelen som har ett arbete med 

anknytning något lägre, 89,1 %.  

Tabell 39 

 Ja, det jag arbetar med har 

anknytning till mina studier 

Nej, det jag arbetar med har ingen 

anknytning till mina studier 

2014 59,7 % 38,7 % 

2015 76,8 % 21,7 % 

2016 92,0 % 7,1 % 
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I hur hög grad instämmer du i påståendet: Jag är mycket nöjd med min nuvarande 

sysselsättning? 

På den här frågan har återigen hela svarsgruppen svarat. Resultatet i tabell 40 

redovisas dock för samma reducerade svarsgrupp som i de två föregående frågorna. 

Notera att för programmen magister/master i företagsekonomi, magister/master i 

utbildningsledning och skolutveckling samt speciallärare är den reducerade 

svarsgruppen identisk med den totala svarsgruppen. 

63,9 % av den reducerade svarsgruppen instämmer helt i påståendet och 27,3 % 

instämmer delvis i påståendet. Endast 2,9 % tar helt eller delvis avstånd från 

påståendet. Andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet varierar mellan  

70,0 % och 100 %. Se tabell 40. 

Om man tittar på hela svarsgruppen i årets studie förändras dessa andelar något.  

61,2 % av den totala svarsgruppen instämmer helt i påståendet och 26,5 % instämmer 

delvis i påståendet. 5,0 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Andelen som 

instämmer helt eller delvis varierar mellan 60,0 % och 100 %. 

Resultatet för 2013 gäller för hela svarsgruppen, eller rättare sagt för den del av hela 

svarsgruppen som valde att besvara frågan. Då varierade andelen som instämde helt 

eller delvis i påståendet mellan 40 % och 100 % (Haglund, 2014). 

En liknande fråga ställdes i alumnstudien från Lunds och Uppsala universitet. 82 % av 

de svenska alumnerna från Lunds universitet och 80 % av de svenska alumnerna från 

Uppsala universitet angav att de var ganska nöjda eller mycket nöjda med sitt 

nuvarande arbete. På ekonomihögskolan i Lund låg denna andel på 68 % av samtliga 

alumner och för samhällsvetarna i Lund på 76 %. För samhällsvetarna från Uppsala 

var 67 % nöjda eller mycket nöjda med sitt nuvarande arbete (Björnemark m.fl. 2014). 
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Tabell 40 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kulturvetenskap - 10,0 % 10,0 %  10,0 % 70,0 % 

Medier och kommunikation  - 20,0 % 10,0 % 20,0 % 50,0 % 

Webb och multimedia - 14,3 % - 28,6 % 57,1 % 

Politices kandidat (Pol kand) 4,2 % - 4,2 % 25,0 % 62,5 % 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

- - 3,1 % 40,6 % 56,2 % 

Magister/Masterprogram i 

företagsekonomi 

- 13,3 % 6,7 % 26,7 % 53,3 % 

Magister i rättsvetenskap - - - 44,4 % 55,6 % 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

- - 20,0 % 13,3 % 67,7 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

- - 13,3 % 13.3 % 73,3 % 

Speciallärare - - 2,0 % 28,7 % 68,3 % 

Totalt 0,4 % 2,5 % 5,0 % 27,3 % 63,9 % 
 

 

Kulturvetenskap 

7 alumner i den reducerade svarsgruppen (70,0 %) instämmer helt i påståendet, 10 

alumner (10,0 %) instämmer delvis i påståendet. Övriga 2 alumner (20,0 %) tar 

avstånd från påståendet eller svarar varken eller. Sett i den totala svarsgruppen 

instämmer 8 alumner (61,5 %) helt i påståendet, 2 alumner (15,4 %) instämmer delvis 

i påståendet och övriga 3 alumner (23,1 %) tar avstånd från påståendet eller svarar 

varken eller. 

Medier och kommunikation 

En av 4 alumner i den reducerade svarsgruppen på KGM instämmer helt i påståendet, 

2 alumner instämmer delvis i påståendet och en alumn tar delvis avstånd från 

påståendet. Tittar man på hela svarsgruppen instämmer 2 av 6 alumner (33 %) helt i 

påståendet, 3 alumner (50,0 %) instämmer delvis i påståendet och en alumn (16,7 %) 

tar avstånd från påståendet. 

4 av 6 alumner i den reducerade svarsgruppen på VKD instämmer helt i påståendet, 2 

alumner tar avstånd från eller svarar varken eller. I hela svarsgruppen instämmer 4 av 
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9 alumner (44,4 %) helt i påståendet. Övriga 5 alumner (55,6 %) tar avstånd från 

påståendet eller svarar varken eller. 

Resultatet från 2013 gäller den del av totala svarsgruppen som valt att besvara frågan. 

33 % av alumnerna på KGM instämde helt i påståendet, 33 % instämde delvis i 

påståendet och 33 % svarade varken eller. På VKD instämde 20 % helt i påståendet, 

20 % instämde delvis i påståendet och övriga 60 % tog avstånd från eller svarade 

varken eller (Haglund, 2014).  

Webb och multimedia 

4 av 7 alumner i den reducerade svarsgruppen (57,1 %) instämmer helt i påståendet, 2 

alumner (28,6 %) instämmer delvis i påståendet och en alumn (14,3 %) tar avstånd 

från påståendet. Sett över hela svarsgruppen så är det 4 av 10 alumner (40,0 %) som 

instämmer helt i påståendet. 3 alumner (30,0 %) som instämmer delvis i påståendet 

och 3 alumner (30,0 %) som tar avstånd från påståendet. 

2013 instämde 50 % av den del av totala svarsgruppen som valde att besvara frågan 

helt i påståendet, övriga 50 % tog avstånd från eller svarade varken eller (Hagström, 

2014). 

Pol kand  

15 alumner i den reducerade svarsgruppen (62,5 %) instämmer helt i påståendet. 6 

alumner (25,0 %) instämmer delvis i påståendet. Övriga 2 alumner (8,3 %) tar avstånd 

från påståendet eller svarar varken eller. Sett över totala svarsgruppen instämmer 18 

alumner (52,9 %) i helt i påståendet. 7 alumner (22,6 %) instämmer delvis i påståendet 

och 5 alumner (16,1 %) tar avstånd från påståendet eller svarar varken eller. 

2013 instämde 38 % av den del av totala svarsgruppen som valde att besvara frågan 

helt i påståendet, 44 % instämde delvis i påståendet och övriga 18 % tog avstånd från 

påståendet eller svarade varken eller (Haglund, 2014). 

Vård- och stödsamordnarprogrammet  

18 alumner i den reducerade svarsgruppen (56,2 %) instämmer helt i påståendet, 13 

alumner (40,6 %) instämmer delvis i påståendet och en alumn (3,1 %) svarar varken 

eller. I den totala svarsgruppen instämmer samma 18 alumner (52,9 %) helt i 

påståendet, samma 13 alumner (38,2 %) instämmer delvis i påståendet och 3 alumner 

(8,8 %) tar avstånd från eller svarar varken eller. Detta tyder på en ökning av andelen 

alumner som är nöjda med sin sysselsättning jämfört med 2013. 
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2013 instämde 47 % av den del av totala svarsgruppen som valde att besvara frågan 

helt i påståendet, 26 % instämde delvis i påståendet och övriga 27 % tog avstånd från 

påståendet eller svarade varken eller (Haglund, 2014). 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

8 alumner i svarsgruppen (53,3 %) instämmer helt i påståendet, 4 alumner (26,7 %) 

instämmer delvis i påståendet och övriga 3 (20,0 %) tar avstånd från påståendet eller 

svarar varken eller. 

Magister i rättsvetenskap  

5 av 9 alumner (55,6 %) i den reducerade svarsgruppen respektive 6 av 10 alumner 

(60,0 %) i den totala svarsgruppen instämmer helt i påståendet, övriga 4 av 9 alumner 

(44,4 %) respektive 4 av 10 alumner (40,0 %) instämmer delvis i påståendet. 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

10 av 15 alumner (66,7 %) av svarsgruppen instämmer helt i påståendet och 2 alumner 

(13,3 %) instämmer delvis i påståendet. 3 alumner (20,0 %) svarar varken eller. 

Masterprogram i vård- och stödsamordning  

11 alumner i den reducerade svarsgruppen (73,3 %) instämmer helt i påståendet och 2 

alumner (13,3 %) instämmer delvis i påståendet. 2 alumner (13,3 %) svarar varken 

eller. I den totala svarsgruppen instämmer 12 alumner (75,0 %) helt i påståendet, 2 

alumner (12,5 %) instämmer delvis i påståendet och 2 alumner (12,5 %) svarar varken 

eller. 

2013 instämde 67 % av de alumner i den totala svarsgruppen som valde att besvara 

frågan helt i påståendet. Övriga 33 % instämde delvis i påståendet (Haglund, 2014). 

Speciallärare  

69 alumner i svarsgruppen (68,3 %) instämmer helt i påståendet, 29 alumner (28,7 %) 

instämmer delvis i påståendet och 2 alumner (2,0 %) svarar varken eller. 

 

En större andel kvinnor i den reducerade svarsgruppen instämmer i påståendet, en 

större andel män tar avstånd från påståendet. Se tabell 41. Resultatet på 

speciallärarutbildningen är en bidragande orsak till dessa skillnader. Om man bortser 

från speciallärarprogrammet instämmer 84,0 % av kvinnorna i påståendet, jämfört med 
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91,8 % när speciallärarna inkluderas. För männen är motsvarande andelar 89,2 % om 

man bortser från speciallärarprogrammet och 88,6 % annars. 

Tabell 41 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor - 1,5 % 5,7 % 28,4 % 63,4 % 

Män 2,3 % 6,8 % 2,3 % 22,7 % 65,9 % 

 

 

De alumner i svarsgruppen som har ett arbete som har anknytning till studierna är mer 

nöjda med sin sysselsättning än övriga i svarsgruppen. Se tabell 42. 

Tabell 42 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Arbetet har direkt anknytning 

till studierna 

- - 1,6 % 20,6 % 77,0 % 

Arbetet har delvis anknytning 

till studierna 

1,1 % 2,2 % 7,5 % 35,5  % 53,8 % 

Arbetet har ingen anknytning till 

studierna 

- 23,5 % 17,6 % 29,4 % 29,4 % 

 

 

För de program som deltog 2015 0ch 2014 varierade andelen, här av totala 

svarsgruppen, som instämde helt eller delvis i påståendet mellan 76,2 % och 100 % 

respektive 66,7 % och 84,6 % (Andersson 2016, Andersson 2015). I tabell 43 ges 

resultatet för hela svarsgruppen. 

Bortser man från speciallärarprogrammet blir andelen som instämmer i påståendet 

något lägre. I totala svarsgruppen instämmer då 56,6 % helt i påståendet och 25,2 % 

instämmer delvis i påståendet. 9,4 % svarar varken eller, 4,4 % tar delvis avstånd från 

påståendet och 3,8 % tar helt avstånd från påståendet. 
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Tabell 43 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2014 7,8 % 7,0 % 9,4 % 28,1 % 48,4 % 

2015 1,4 % 3,1 % 8,8 % 30,6 % 55,8 % 

2016  2,3 % 2,7 % 6,5 % 26,5 % 61,2 % 

 

 

Har du jobbat med något annat från det att du gått ur programmet innan din 

nuvarande sysselsättning? 

Denna fråga ställdes till samtliga alumner. De flesta alumner i de aktuella 

svarsgrupperna, 60,0 %, har inte arbetat med något annat innan sin nuvarande 

sysselsättning. Se tabell 44. 

Skillnaderna mellan programmen är dock stora. Andelen som har jobbat med något 

annat innan nuvarande sysselsättning varierar mellan 14,9 % och 73,5 %. 

Man kan inte se några tydliga skillnader mellan magister/mastersprogrammen och 

programmen på grundnivå. 

Tabell 44 

 Ja Nej 

Kulturvetenskap 69,2 % 30,8 % 

Medier och kommunikation  73,3 % 26,7 % 

Webb och multimedia 30,0 % 70,0 % 

Politices kandidat (Pol kand) 67,7 % 32,3 % 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

73,5 % 26,5 % 

Magister/Masterprogram i 

företagsekonomi 

66,7 % 33,3 % 

Magister i rättsvetenskap 30,0 % 70,0 % 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

46,7 % 55,3 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

68,8 % 31,3 % 

Speciallärare 14,9 % 83,2 % 

Totalt 30,0 % 60,0 % 
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Kulturvetenskap 

9 av 13 alumner (69,2 %) i svarsgruppen har arbetat med något annat tidigare. Man 

upplever att det har varit svårt att få jobb inom kultursektorn. Till exempel har några 

har arbetat inom skolan, någon som lokalvårdare och någon som butiksdemonstratör. 

Medier och kommunikation 

4 av 6 alumner (66,7 %) i svarsgruppen på KGM har arbetat med något annat tidigare. 

Exempel på tidigare arbeten är butiksanställd, förskolelärare, marknadsansvarig, 

anställd i kundtjänst/support. 

7 av 9 alumner (77,8 %) i svarsgruppen på VKD har arbetat med något annat tidigare. 

Exempel på tidigare arbeten är personlig assistent, inom hemtjänst, lokalvårdare, 

försäljare. Några har haft mer tillfälliga arbeten som grafiker eller inom 

videoproduktion. 

Webb och multimedia 

3 av 10 alumner i svarsgruppen (30,0 %) har arbetat med något annat tidigare. 

Exempel på tidigare arbeten är brevbärare, barnskötare, säljare. Interaktionsdesigner 

och IT-ansvarig anges också som tidigare arbeten. 

Pol kand  

21 av 31 alumner i svarsgruppen (67,7 %) har arbetat med något annat tidigare. 

Exempel på tidigare arbeten är administratör, handläggare, utredare och 

nämndsekreterare. 

Vård- och stödsamordnarprogrammet  

25 av 34 alumner i svarsgruppen (73,5 %) har arbetat med något annat tidigare. 

Exempel på tidigare arbeten är boendestödjare, socialsekreterare, stödassistent, 

vårdbiträde. En del har bytt arbete som ett steg i utvecklingen, andra för att slippa 

pendla. 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

10 av 15 alumner i svarsgruppen (66,7 %) har arbetat med något annat tidigare. 

Exempel på tidigare arbeten är inom posten och som lärare. De flesta har även tidigare 

haft arbeten med ekonomisk anknytning som till exempel administratör och 

revisorsassistent, ekonom, ekonomiansvarig, kredithandläggare eller 

privat/företagsrådgivare på bank. 
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Magister i rättsvetenskap  

3 av 10 alumner i svarsgruppen (30,0 %) har arbetat med något annat tidigare. 

Samtliga tidigare arbeten har varit inom juridikbranschen. Att man har bytt arbete har 

varit en utveckling i karriären. 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

7 av 15 alumner i svarsgruppen (46,7 %) har arbetat med något annat tidigare. 

Merparten har arbetat som lärare och bytet av arbete har varit ett steg i karriären. 

Masterprogram i vård- och stödsamordning  

11 alumner i svarsgruppen (68,8 %) har arbetat med något annat tidigare. Exempel på 

tidigare arbeten är kurator, sjuksköterska (terapi i KBT), personlig assistent, 

behandlingsassistent eller behandlingsansvarig. Tidsbegränsade anställningar och en 

önskan att arbeta med något som ligger närmare utbildningsområdet anges som skäl 

till att man bytt arbete. 

Speciallärare  

Endast 15 alumer i svarsgruppen (14,9 %) har arbetat med något annat tidigare. Många 

har arbetat som speciallärare även tidigare eller som lärare på 

grundskola/gymnasium/universitet. 

 

Männen har varit mer benägna än kvinnorna att byta arbete. Se tabell 45. Skillnaderna 

blir mindre om man bortser från speciallärarprogrammet där merparten av 

svarsgruppen är kvinnor som inte har arbetat med något annat tidigare. Då har 64,3 % 

av kvinnorna arbetat med något annat tidigare jämfört med 59,1 % av männen. 

Tabell 45 

 Ja Nej 

Kvinnor 42,6 % 56,5 % 

Män 51,0 % 49,0 % 

 

 

Av de alumner i svarsgruppen som tog examen 2013 och 2014 har drygt halva 

svarsgruppen haft ett annat arbete tidigare. Av de alumner som tog examen 2015 eller 
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senare har ungefär en tredjedel haft ett annat arbete tidigare. De alumner som tog 

examen 2012 eller tidigare är samtliga från speciallärarprogrammet. Se tabell 46. 

Tabell 46 

 Ja Nej 

2012 eller tidigare 31,7 % 68,3 % 

2013 53,1 % 45,3 % 

2014 58,9 % 41,1 % 

2015 eller senare 35,4 % 63,6 % 

 

Denna fråga tillhörde inte de gemensamma frågorna 2014 och 2015. 

 

Jobbar du eller har du jobbat utomlands efter det att du tagit ut din examen vid 

Karlstads universitet? 

De flesta i svarsgruppen, 94,6 % arbetar inte eller har inte arbetat utomlands. Andelen 

som arbetar eller har arbetat utomlands varierar mellan 0 % och 13,3 %.  Se tabell 47. 

Tabell 47 

 Ja, jag jobbar 

utomlands 

Ja, jag har 

jobbat 

utomlands 

Nej, jag har inte 

jobbat utomlands 

Kulturvetenskap - - 100 % 

Medier och kommunikation  - 6,7 % 93,3 % 

Webb och multimedia - 10,0 % 90,0 % 

Politices kandidat (Pol kand) 3,2 % 6,5 % 83,9 5 

Vård- och 

stödsamordnarprogrammet 

   

Magister/Masterprogram i 

företagsekonomi 

- 13,3 % 86,7 % 

Magister i rättsvetenskap - - 100 % 

Magister/Master i 

utbildningsledning och 

skolutveckling- 

- - 100 % 

Masterprogram i vård- och 

stödsamordning 

- 6,3 % 93,8 % 

Speciallärare - 2,0 % 96,0 % 

Totalt 0,4 % 3,5 % 94,6 % 
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Kulturvetenskap, Vård- och stödsamordnarprogrammet, Magister i rättsvetenskap, 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

Ingen i svarsgruppen arbetar eller har arbetat utomlands. 

Medier och kommunikation 

På KGM har en av 6 alumner i svarsgruppen, (16,7 %), arbetat utomlands.  

På VKD har ingen i svarsgruppen arbetat utomlands. 

Webb och multimedia 

En av 10 alumner i svarsgruppen (10,0 %) har arbetat utomlands. 

Pol kand  

3 alumner i svarsgruppen (9,7 %) arbetar eller har arbetat utomlands. 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

2 av 15 alumner i svarsgruppen (13,3 %) har arbetat utomlands. 

Masterprogram i vård- och stödsamordning  

En av alumnerna i svarsgruppen (6,3 %) har arbetat utomlands. 

Speciallärare  

2 alumner i svarsgruppen (2,0 %) har arbetat utomlands. 

 

En något större andel av männen i svarsgruppen har arbetat utomlands. Se tabell 48. 

Här har inte resultatet på speciallärarprogrammet någon större inverkan på resultatet. 

Andelen kvinnor som arbetar eller har arbetat utomlands är 4,3 % om man undantar 

speciallärarna jämfört med 2,9 % annars. För männen är motsvarande andelar 6,8 % 

om man undantar speciallärarna och 7,8 % annars. 

Tabell 48 

 Ja, jag jobbar 

utomlands 

Ja, jag har jobbat 

utomlands 

Nej, jag har inte 

jobbat utomlands 

Kvinnor 0,5 % 2,4 % 95,7 % 

Män - 7,8 % 90,2 % 
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En något större andel av de som har en visstidsanställning har arbetat utomlands Se 

tabell 49. 

Tabell 49 

 Ja, jag jobbar 

utomlands 

Ja, jag har jobbat 

utomlands 

Nej, jag har inte 

jobbat utomlands 

Tillsvidareanställning 0,5 % 2,5 % 97,0 % 

Visstidsanställning - 9,7 % 90,3 % 

 

2015 var andelen som inte arbetade eller hade arbetat utomlands 92,9 %, 2014 var den 

92,2 % (Andersson, 2016, Andersson, 2015). 

 

Detaljerade åsikter om utbildningen 

Vad anser du varit särskilt bra i dina studier vid Karlstad universitet? 

Många i de respektive svarsgrupperna har lämnat synpunkter på vad de tycker har varit 

särskilt bra under studietiden vid Karlstads universitet. Nedan redovisas de vanligast 

förekommande svaren för varje program. 

Kulturvetenskap 

 Praktik 

 Kulturpolitik 

 Gemenskapen 

 Universitetet 

 Biblioteket 

 Duktiga lärare 

Medier och kommunikation 

 Fin studentstad 

 Universitetet 

 Gemenskapen 

 Lärare 

 Tillvald praktikkurs (KGM) 

 Variationen mellan teori och praktik (VKD) 
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Webb och multimedia 

 Koppling till näringsliv 

 Bred utbildning 

Pol kand  

 Fri termin 

 Bred utbildning 

 Engagerade lärare 

 Litet universitet 

 Stämningen i klassen 

 Närheten till lärarna 

 Praktiken 

 Rättsvetenskapen 

Vård- och stödsamordnarprogrammet  

 Bred grund att stå på/ bred utbildning 

 Att få brukarperspektiv 

 Bra föreläsare 

 Familjär/trevlig stämning 

 Bra gästföreläsare 

 Universitetet 

 Karlstad 

 Praktik 

 Närheten 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

 Bra föreläsare 

 Bra studiekamrater 

 Intressanta gästföreläsare 

 Biblioteket 

 Restauranger, caféer 

 Universitetet 

 Möjlighet till praktik 

 Forskning 
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Magister i rättsvetenskap  

 Bra föreläsare/ engagerade lärare 

 Praktik 

 Bra kurser 

 Gästföreläsare 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

 Handledning 

 Engagerade lärare 

 Samtalsgrupper 

Masterprogram i vård- och stödsamordning  

 Bra, engagerade lärare 

 Handledning 

 KBT och kombinationen teori/praktik 

Speciallärare  

 Distans 

 Halvfart 

 Samarbete/diskussioner med kurskamrater 

 Upplägg 

 Bra lärare 

 Bra litteratur 

 Bra universitet 

 Goda möjligheter att tillämpa forskning med verksamhet 

 Examinationsuppgifterna 

 Relevanta kurser 

 Närheten till lärarna 

 Innedagar 

 Bra att man fick läsa både matematik och svenska 

 

Gemensamt för samtliga program är att alumnerna har positiva bilder av Karlstads 

universitet. Man tycker att universitetet är trevligt och att arbetsmiljön är bra. 

Universitetet är litet vilket ger en närhet till lärare och övrig personal samt en familjär 
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stämning. De flesta tycker sig ha fått en bred utbildning och de flesta lärare/föreläsare 

man haft har varit bra och engagerade. De program där man har haft möjlighet till 

praktik är mycket positiva till praktiken. 

 

Vad anser du varit mindre bra i dina studier vid Karlstads universitet?  

Vad anser du har saknats i dina studier vid Karlstads universitet? 

Nedan följer de vanligast förekommande svaren på de båda frågorna. Dessa frågor 

hänger delvis ihop och svaren är delvis de samma. Därför redovisas svaren 

tillsammans. 

Kulturvetenskap 

 För få föreläsningar 

 Ostrukturerat 

 Några lärare var mindre bra 

 Dålig koppling till arbetsmarknaden 

 Fler gästföreläsare önskvärt 

 Djup saknas 

Medier och kommunikation 

 Vissa flummiga/irrelevanta kurser (KGM) 

 De praktiska momenten i film, form och web var ytliga (VKD) 

 Anknytning till arbetslivet saknades 

 Obligatorisk praktik borde finnas 

 Gästföreläsare saknades 

Webb och multimedia 

 Alla ämnen skrapades på ytan/djup saknades 

 Anknytning till arbetslivet saknades 

 Studier i modernare verktyg saknades 
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Pol kand  

 För få föreläsningar 

 Arbetsmarknadsförankring saknades 

 Låga krav 

 Dåligt anpassad kurs i nationalekonomi  

 Statistik i kombination med ekonomi saknades 

 Kurs om kommunal förvaltning/kommunens arbete saknades 

 Önskvärt med studenter som agerar som mentorer 

Vård- och stödsamordnarprogrammet  

 Att masterutbildningen togs bort 

 Att yrket vård- och stöd samordnare inte är mer etablerat 

 Dålig förankring till arbetsmarknaden 

 Några lärare var mindre bra 

 VFU-platser som inte var kopplade till utbildningen 

 Mer juridik önskvärt 

 Yrkeslegitimation saknas 

 För lite praktik 

Magister/Masterprogram i företagsekonomi 

 Samverkan med näringsliv 

 Praktik saknades 

 Låg nivå. Magister lättare än kandidat 

Magister i rättsvetenskap  

 Vissa lärare mindre bra 

 Första årskullen kände sig som försökskaniner 

 Kurs i straff- och processrätt samt familjerätt saknas 

Magister/Master i utbildningsledning och skolutveckling 

 Bättre utbildning i SPSS 

 Mer djup i vissa kurser 
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Masterprogram i vård- och stödsamordning  

 Dålig struktur 

 Vård- och stödsamordningsdelen 

 Mer praktik önskas 

Speciallärare  

 Innehåll/nivå på vissa innedagar var sämre 

 Fler metoder önskas – hur man hjälper eleverna med de svårigheter man 

upptäcker 

 Brist på matematisk kompetens 

 Grupparbeten – kursledare kunde ha varit mer aktiva och styrt upp 

 Dialogseminarier var mindre bra 

 För lite handledning i examensarbetet 

 Oklart vad som förväntades av examensarbetet 

 Föreläsare som är i branschen saknades 

 Mer kunskap kring olika diagnoser 

 Oklara riktlinjer 

 

Det är stora skillnader i vad man tycker har varit mindre bra eller saknats i de olika 

utbildningarna, men en gemensam nämnare verkar vara att man vill ha mer 

schemalagd tid och bättre anknytning till arbetsmarknaden. Många vill också ha 

praktik, eller mer praktik än vad som erbjuds. 
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Sammanfattning 

Kvalitetsredovisning 

Alumnundersökningen genomförs årligen efter ett rullande schema. Den utförs på 

uppdrag av ledningen för Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap. Syftet är 

att utvärdera utbildningen samt att ta fram ett underlag för fortsatt kvalitetsutveckling 

av program och kurser. Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och 

kurser. 

Undersökningen genomförs som en totalundersökning i målpopulationen, den 

population man idealt vill undersöka. Målpopulationen i årets studie är de alumner 

som examinerats från följande program: 

 Kulturvetenskap 

 Medier och kommunikation - kommunikation och globala medier 

 Medier och kommunikation - visuell kommunikation och design 

 Webb och multimedia 

 Politices kandidat (Pol kand) 

 Vård- och stödsamordnarprogrammet 

 Magister/Mastersprogram i marknadsföring 

 Magister/Mastersprogram i redovisning och styrning 

 Magister/Mastersprogram i Service Management 

 Magisterprogram i rättsvetenskap 

 Magister/Mastersprogram i utbildningsledning och skolutveckling 

 Mastersprogram i vård- och stödsamordning 

 Speciallärare 

med examen i huvudsak från 2013, 2014 och 2015 (se tabell 1 sidan 9). 

Målpopulationen har sökts ut ur Ladok. 

Informationen samlades in med hjälp av postenkäter och webbenkäter. Första utskicket 

gjordes i oktober 2016. Efter cirka två veckor skickades en påminnelse ut. Efter 

ytterligare två veckor gjordes ett nytt utskick med en ny påminnelse och en ny enkät. 

Första utskicket och påminnelsen gick till samtliga alumner i populationen. I andra 

utskicket skickades endast enkäter ut till de alumner som inte redan besvarat enkäten.  
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Enkäten är indelad i frågor som rör utbildningen och frågor som rör sysselsättningen. 

Det finns en gemensam del och en programspecifik del. De flesta frågorna i enkäten är 

gemensamma. 

De flesta frågorna är av kvalitativ/kategorisk typ och resultatet redovisas i 

andelar/procent. För att kunna göra jämförelser med tidigare alumnstudier i Karlstad 

har i stort sett samma frågor och svarsalternativ använts. Vissa omformuleringar av 

frågor och svarsalternativ förekommer dock, vilket bidrar till minskad jämförbarhet i 

vissa frågor. Vilka frågor detta gäller anges i samband med att resultatet på dessa 

frågor redovisas. 

Från och med 2014 beräknas alla procentsatser utifrån hela svarsgruppen. I tidigare 

studier beräknades procentsatserna utifrån den del av svarsgruppen som besvarat den 

aktuella frågan. En konsekvens är att de procentsatser som redovisas i de tre senaste 

rapporterna kan vara något lägre än procentsatserna i de tidigare rapporterna. 

 

I alla statistiska undersökningar uppkommer fel. Fel som vanligtvis förekommer i en 

totalundersökning är täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa ger 

upphov till systematiska fel eller skeva resultat. Ett bortfallsfel kan man uppskatta 

storleken av, men övriga fel är svåra att bedöma. 

 

Bortfallsfel 

En orsak till bortfallsfelet i den här studien är bortfall på grund av felaktiga 

adresser/utländska adresser. 56 enkäter av 505 nådde inte fram till respondenterna, 

varav de flesta (45 respondenter) var alumner på magister/mastersprogrammen i 

företagsekonomi.  

Det största bidraget till bortfallsfelet är svarsbortfallet/individbortfallet. 189 alumner 

(37,4 %) av alumnerna i målpopulationen har valt att inte delta i undersökningen.  

Sammanlagda bortfallet är 48.5 %. Detta innebär att resultatet bör tolkas med 

försiktighet. Det finns en risk att alumner som valt att delta i undersökningen i högre 

utsträckning än övriga är etablerade på arbetsmarknaden. För de flesta programmen är 

andelen som har ett arbete högre än andelen som är etablerade på arbetsmarknaden. De 

som har ett arbete är generellt mer positiva till utbildningen vilket man bör ha i åtanke 

när man läser rapporten. 
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För att illustrera hur bortfallet påverkar tillförlitligheten i resultatet kan man titta på 

andelen alumner som instämde helt eller delvis i påståendet Jag är mycket nöjd med 

den utbildning jag gått vid Karlstads universitet. Andelen i svarsgruppen är 89,6 % 

men om man tar hänsyn till bortfallet får man att andelen i populationen ligger 

någonstans mellan 46,1 % och 94,7 %. Rimligtvis är intervallet snävare än så då det 

inte är troligt att samtliga i bortfallet skulle ange ett och samma svarsalternativ. 

Man bör också komma ihåg att resultatet för totala svarsgruppen påverkas av resultatet 

på speciallärarprogrammet. 38,8 % av svarsgruppen är från speciallärarutbildningen. 

Om man bortser från dessa så är andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet 

85,5 %. 

 

Täckningsfel 

Täckningsfel uppkommer på grund av att den ram eller förteckning man har över 

målpopulationen inte överensstämmer med målpopulationen. Det kan finnas individer 

i målpopulationen som saknas i ramen, undertäckning, eller individer i ramen som inte 

hör till målpopulationen, övertäckning.  

Någon övertäckning förekommer inte. I ramen finns endast alumner med examen från 

de år som anges i definitionen av målpopulationen. Undertäckning kan förekomma, 

men risken bedöms som liten eftersom målpopulationen är väl avgränsad i tid och rum 

och arbetet med att söka ut aktuell målpopulation har gjorts noggrant.  

Täckningsfelet bedöms därför vara litet i förhållande till bortfallsfelet. 

 

Mätfel 

Mätfel uppkommer bland annat på grund av att frågor är felformulerade eller att 

respondenten inte minns. Ett tydligt exempel är frågan om vilket år som man tog 

examen på sitt program. I tabell 3 sidan 13 redovisas den faktiska andelen som tog 

examen respektive år. I tabell 4 sidan 14 redovisas hur alumnerna i svarsgruppen 

svarat.  

Det finns också risk för att mätfel förekommer då vissa alumner avlagt examen i flera 

ämnen, och besvarar enkäten utifrån hela sin studietid vid Karlstads universitet och 

inte bara utifrån den examen som avlagts vid det aktuella programmet.  
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Bearbetningsfel 

Bearbetningsfel beror till exempel på att det blir fel när informationen registreras och 

bearbetas. Bearbetningsfel brukar dock vara små i förhållande till andra felkällor och 

kan antas vara så även här. 

 

Slutsatser 

Om studietiden 

De alumner som har deltagit i undersökningen trivdes bra under sin studietid i 

Karlstad. Variationen mellan programmen är liten. Universitetet är trevligt och 

studiemiljön är bra. Det finns många bra lärare och det är en närhet till lärare och övrig 

personal. 

När det gäller frågan hur nöjd man är med sin utbildning varierar svaren mycket 

mellan programmen. Många är nöjda med sin utbildning, men det finns också många 

som inte alls är nöjda med sin utbildning. Generellt verkar alumner från 

magister/mastersutbildningar mer nöjda än alumner från programmen på grundnivå. 

En majoritet känner att studierna har förberett dem för yrkeslivet och att de har 

användning för sin utbildning i sin nuvarande sysselsättning. Även här är det en stor 

variation mellan programmen. Programmen på magister/mastersnivå är generellt mer 

nöjda än grundutbildningsprogrammen. Man kan också se skillnader mellan de som 

har sysselsättning inom sitt utbildningsområde och de som inte har det. I den del av 

svarsgruppen som har sysselsättning inom sitt utbildningsområde är andelen som 

tycker att studierna har förberett dem för yrkeslivet eller att de har användning för sin 

utbildning i sin nuvarande sysselsättning högre. De som har en tillsvidareanställning är 

också mer nöjda än de som har en visstidsanställning. 

 

Om yrkeslivet 

Alumner från Karlstads universitet är attraktiva på arbetsmarknaden. Andelen alumner 

i svarsgruppen som har jobb är hög. Endast 1,9 % står utan arbete eller är sysselsatta i 

någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd vid svarstillfället. En stor andel har fått jobb 

inom 4 månader från det att man tog ut sin examen.  
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Många är dessutom nöjda eller ganska nöjda med sin nuvarande sysselsättning, 

speciellt bland de alumner som har sysselsättning inom sitt utbildningsområde. Även 

de alumner som har en tillsvidareanställning är mer nöjda med sin nuvarande 

sysselsättning än de som är visstidsanställda. 

Många har ett arbete med direkt eller delvis anknytning till sitt studieområde. Det finns 

en viss variation mellan programmen men den är relativt liten. Alumner från 

magister/mastersprogrammen verkar dock i större utsträckning ha arbeten som har en 

direkt anknytning till studieområdet än programmen på grundnivå. 
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