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Förord 

Föreliggande studie har genomförts vid Fakulteten för Humaniora och 

Samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. Många har varit inblandade i arbetet med 

undersökningen och jag vill därför rikta ett tack till alla berörda personer. 

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

genomfört ett flertal tidigare alumnundersökningar vid Karlstads universitet.  

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

enkäter har skötts av Emelia Johansson.  

All dataregistrering har skett manuellt med hjälp av Dan Larsson. 

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

samband med enkätkonstruktionen.  

 

Karlstad, maj 2016 

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 jämförelser att göras med en alumnstudie som genomfördes vid 

Lunds och Uppsala universitet 2013, en undersökning från fackföreningen Jusek 

genomförd 2013 samt tidigare studier genomförda vid Karlstads universitet. 

Lund/Uppsala studien 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 %. 

Jusek genomför varje år arbetsmarknadsundersökningar för att få kunskap om hur 

arbetsmarknaden ser ut för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och 

samhällsvetare. Undersökningen ger också svar på hur nöjda studenterna är med sin 

utbildning. I den undersökning som Jusek genomförde våren 2013 ingick jurister, 

ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare som tagit examen under 

perioden september 2011 till augusti 2012. Svarsfrekvensen var 33 %. För att få 

tillförlitlig statistik gjordes en bortfallsanalys vilket innebär att de resultat som 

redovisas i Juseks studie är mer tillförlitliga än de resultat där ingen bortfallsanalys har 

genomförts. 

Jämförelser kommer även att göras med den alumnstudie som genomfördes vid 

Karlstads universitet 2012 (Haglund, Hong 2013), där nio av de tolv programmen i 

årets undersökning ingick. Resultaten är inte helt jämförbara då svarsfrekvenserna 

2012 är beräknade utifrån det faktiska antal som besvarade varje enskild fråga. 

Svarsfrekvenserna i föreliggande studie är beräknade på hela svarsgruppen. 

För Socionomprogrammet kommer jämförelser att göras med en 

arbetsmarknadsundersökning som genomfördes 2015 vid Socialhögskolan i Lund 

(Tops, 2015). Målgruppen är alumner som läste sin sjunde termin på programmet 

våren 2014. Svarsfrekvensen i denna undersökning var 49,6 % 
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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. 

Undersökningarna genomfördes som totalundersökningar. Informationen samlades in 

genom postenkäter. Frågeformulären utvecklades tillsammans med programledarna 

med alumnenkäterna från Uppsala som främsta förebild. Ungefär hälften av frågorna 

var gemensamma, resten av frågorna var programspecifika. 

Enkäterna var helt anonyma. Ingen identifiering av vem som besvarade enkäten 

gjordes. Påminnelse samt ny enkät skickades ut till samtliga alumner vid ett tillfälle. 

Resultaten av undersökningarna redovisades i tabeller på ett sådant sätt att läsaren 

själv skulle 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. 

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

men också att det finns skillnader mellan programmen.  
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Metod och genomförande 

Undersökningens frågeställningar 

Frågeställningarna i undersökningen är 

 Attityder till utbildningen 

 Kartläggning av sysselsättningen idag 

 Kartläggning av studier/arbete utomlands 

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 och när man 

påbörjade respektive avslutade studierna. 

 

Population 

Den population man ideellt vill undersöka, målpopulationen, är de alumner som 

examinerats från följande program: 

 Fastighetsekonomi, 127 alumner 

 Informationsprogrammet/Information och PR, 73 alumner 

 IT, projektledning och affärssystem, 19 alumner 

 Personal och arbetsliv, 195 alumner 

 Socionomprogrammet, 221 alumner 

 Turismprogrammet, 41 alumner 

 Magister i skatterätt och ekonomi, 29 alumner 

 Master i globala mediestudier, 5 alumner 
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med examen från 2011, 2012 och 2013. 
  

  

 Matematikekonomiprogrammet, 27 alumner 

  

med examen från och med 2011 till idag samt 

  

  

 Rättsvetenskapligt program, 27 alumner 

 Magister/Master i regionalt samhällsbyggande, 1 alumn 

 Master i informatik, 0 alumner 

  

med examen fram till och med 2013. 

 

Ramen har sammanställts av Emelia Johansson med hjälp av administratörer från 

respektive program. 

 

Urvals- och insamlingsmetoder 

Alumnundersökningen genomfördes som en totalundersökning i målpopulationen. 

Data samlades in med hjälp av postenkäter och webbenkäter. Portofria svarskuvert 

bifogades med enkäten och i introduktionsbrevet gavs också möjligheten att avge 

svaren via enkätverktyget Survey & Report. En påminnelse och ny enkät skickades ut 

till de alumner som efter två månader ännu inte besvarat enkäten.  

 

Enkäten 

Enkäten innefattade i huvudsak frågor om alumnernas erfarenheter av utbildningen 

och deras 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 utifrån programtillhörighet, 

kön, anställningsform och huruvida man har ett arbete med anknytning till 

studieområdet eller ej. 
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Resultat 

Svarsgruppens karaktäristik 

Målpopulationen består av 770 alumner, fördelade på de olika programmen enligt 

tabell 1.  

Bortfall på grund av felaktiga adresser är relativt lågt, endast 5 enkäter har inte nått 

fram till respondenten. 

Svarsfrekvensen är 45,7 %. Totalt sett är detta något lägre än 2012 då svarsgruppen 

bestod av 49,7 % av målpopulationen (Haglund, Hong 2013). 6 av de 9 programmen 

som deltog i studien 2012 har en lägre svarsfrekvens i år. 

Tabell 1 

 Antal 

alumner 

Antal 

svarande 

Antal 

felaktiga 

adresser 

Svars-

frekvens 

Svars-

frekvens 

2012 

Fastighetsekonomi 127 58 1 45,7 % 52 % 

Informationsprogrammet/ 
Information & PR 73 

 

24 

 

1 

 

32,9 % 

 

44 % 

IT, projektledning och 
affärssystem 19 

 

9 

 

1 

 

47,4 % 

 

20 % 

Matematikekonomiprogrammet 27 15 - 55,6 % 28 % 

Personal och arbetsliv 195 90 - 46,2 % 54 % 

Rättsvetenskapligt program 27 15 - 55,6 % - 

Socionomprogrammet 221 110 2 49,8 % 57 % 

Turismprogrammet 41 21 - 51,2 % 72 % 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 29 

 

10 

 

- 

 

34,5 % 

 

50 % 

Master i globala mediestudier 10 1 - 10,0 % 0 % 

Magister/Master i regionalt 
samhällsbyggande 1 

 

0 

 

- 

 

0 % 

 

- 

Master i informatik - - - - - 

Totalt 770 353 5 45,7 % 49,7 % 

 

Fastighetsekonomi 

Svarsfrekvensen är 45,7 % vilket är nära 6 procentenheter lägre än 2012 (Haglund, 

Hong 2013). 
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Informationsprogrammet/Information och PR 

Svarsfrekvensen för Informationsprogrammet/Information och PR är 32,9 %, det vill 

säga 11 procentenheter lägre än 2012 (Haglund, Hong 2013). 

IT, projektledning och affärssystem 

IT, projektledning och affärssystem är ett av tre program som har en högre 

svarsfrekvens i årets studie. Den har ökat från 20 % år 2012 till 47,4 % i år (Haglund, 

Hong 2013). 

Matematikekonomi 

Matematikekonomiprogrammet är nedlagt sedan några år tillbaka och det är sista 

gången detta program följs upp i alumnstudierna. Samtliga studenter som tagit examen 

under aktuell period till och med 4 november 2015 finns med i målpopulationen. 

 

Matematikekonomiprogrammet är det andra programmet som har en högre 

svarsfrekvens. 55,6 % av målpopulationen besvarade enkäten i år jämfört med 28 % år 

2012 (Haglund, Hong 2013). 

Personal och arbetsliv 

Svarsfrekvensen har minskat från 54 % 2012 till 46,2 % i år (Haglund, Hong 2013).  

Rättsvetenskapligt program 

Det är första gången Rättsvetenskapligt program är med i undersökningen. 

Svarsfrekvensen, 55,6 %, är den högsta bland programmen som ingår i årets studie. 

 

Socionomprogrammet 

Svarsfrekvensen för Socionomprogrammet är 49,8 % vilket är drygt 7 procentenheter 

lägre än 2012 (Haglund, Hong 2013) men likvärdig med svarsfrekvensen i studien från 

Lund (Tops 2015). 

Turismprogrammet 

Svarsfrekvensen är i årets studie 51,2 % viket är relativt högt i jämförelse med 

svarsfrekvensen för övriga program i studien. Jämfört med 2012 har den däremot 

minskat med 21 procentenheter (Haglund, Hong 2013). 
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Magister i skatterätt och ekonomi 

Även på detta program kan en minskning av andelen svar ses. 34,5 % svarade på årets 

enkät jämfört med 50 % 2012 (Haglund, Hong 2013). 

Master i globala mediestudier 

10 studenter tog examen på masterprogrammet i globala mediestudier under den 

aktuella perioden. Hälften av dessa hade utländska adresser. Inget försök till kontakt 

har gjorts med dessa. Av övriga kom svar in från en alumn. Inga individuella resultat 

från detta program kommer därför att redovisas i rapporten.  

Magister/Master i regionalt samhällsbyggande/Master i informatik 

Dessa två program är också nya i undersökningen. På magister/masterprogrammet i 

regionalt samhällsbyggande finns en student som tagit examen under den aktuella 

tidsperioden. På masterprogrammet i informatik finns ingen. Inget resultat har 

inkommit. 

 

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

2011 och 2013 på sina respektive program. Undantag är 

Matematikekonomiprogrammet som är nedlagt där alla som tagit ut examen från och 

med 2011 ingår samt Rättsvetenskapligt program, Magister/Master i regionalt 

samhällsbyggande och Master i informatik, som är nya i undersökningen, där samtliga 

som tagit ut examen fram till och med 2013 ingår, se tabell 2. 
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Tabell 2  

 2010 eller 

tidigare 

2011 2012 2013 2014 eller 

senare 

Fastighetsekonomi - 29,9 % 34,6 % 35,4 % - 

Informationsprogrammet/ 
Information & PR 

- 28,8 % 28,8 % 42,5 % - 

IT, projektledning och 
affärssystem 

- 15,8 % 36,8 % 47,4 % - 

Matematikekonomiprogrammet - 25,9 % 18,5 % 25,9 % 29,6 % 

Personal och arbetsliv - 33,3 % 29,6 % 37,0 % - 

Rättsvetenskapligt program - - 3,7 % 96,3 % - 

Socionomprogrammet - 33,9 % 29,0 % 37,1 % - 

Turismprogrammet - 26,9 % 31,7 % 41,5 % - 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

- 37,9 % 20,7 % 41,4 % - 

Master i globala mediestudier - 20,0 % 50,0 % 30,0 % - 

Totalt - 30,3 % 29,1 % 39,6 % 1,0 % 

 

De alumner som besvarade enkäten anger att de tog ut sin examen i huvudsak mellan 

åren 2010 och 2014 och påbörjade sina studier under perioden 2007 till 2010. I tabell 3 

kan man se när alumnerna i svarsgrupperna anger att man tog ut sin examen. 

Svaren överensstämmer inte helt med verkligheten. Till viss del kan detta förklaras 

med att man minns fel eller att man tar fel på när utbildningen avslutats och när 

examensbeviset utfärdats. I ramen finns ingen övertäckning. Däremot kan inte helt 

garanteras att ingen undertäckning finns. 
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Tabell 3 

 2010 

eller 

tidigare 

2011 2012 2013 2014  

eller 

senare 

Fastighetsekonomi 3,4 % 25,9 % 31,0 % 37,9 % - 

Informationsprogrammet/Infor
mation & PR 

8,3 % 16,7 % 29,2 % 45,8 % - 

IT, projektledning och 
affärssystem 

- - 55,6 % 33,3 % - 

Matematikekonomiprogrammet - 33,3 % 6,7 % 40,0 % 20,0 % 

Personal och arbetsliv 13,3 % 28,9 % 26,7 % 31,1 % - 

Rättsvetenskapligt program - - - 40,0 % 53,3 % 

Socionomprogrammet 2,7 % 32,7 % 31,8 % 31,8 % - 

Turismprogrammet 9,5 % 28,6 % 42,9 % 14,3 % - 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

30,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 10,0 % 

Master i globala mediestudier      

Totalt      
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Andelen kvinnor/män i svarsgruppen överensstämmer ganska väl med andelen 

kvinnor/män i målpopulationen, se tabell 4. 

Tabell 4 

 Andel 

kvinnor i 

svarsgruppen 

Andel  

män i 

svarsgruppen 

Andel kvinnor  

i mål 

populationen 

Andel män i 

mål-

populationen 

Fastighetsekonomi 81,0 % 19,0 % 65,4 %  34,6 %  

Informationsprogrammet/ 
Information & PR 

58,3 % 41,7 % 63,0 %  37,0 %  

IT, projektledning och 
affärssystem 

22,2 % 77,8 % 42,1 %  57,9 %  

Matematikekonomi-
programmet 

53,3 % 46,7 % 48,1 %  51,9 %  

Personal och arbetsliv 78,9 % 18,9 % 79,5 %  20,5 %  

Rättsvetenskapligt 
program 

60,0 % 40,0 % 70,4 %  29,6 %  

Socionomprogrammet 93,6 % 6,4 % 91,9 %  8,1 %  

Turismprogrammet 85,7 % 9,5 % 87,8 %  12,2 %  

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

60,0 % 40,0 % 55,2 %  44,8 %  

Master i globala 
mediestudier 

100 % - 60.0 %  40,0 %  

Totalt 79,0 % 20,1 % 76,2 % 23,8 
 

 

På några av programmen fanns olika inriktningar eller tillvalsämnen.  På andra 

program kunde man välja att studera på helfart eller halvfart. 

Informationsprogrammet/Information och PR 

16 av 24 av alumnerna i svarsgruppen har valt att komplettera sin utbildning med 

andra studier på universitets/högskolenivå. Flertalet av dessa har läst fristående kurser, 

exempelvis ”Interkultur”, ”Webb och digitalbild”, ”Webbredaktörens arbete” eller 

”Engelska”, vid KAU. Några har läst distanskurser eller program vid andra lärosäten, 

däribland Stockholms. Lunds och Umeå universitet. 
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IT, projektledning och affärssystem 

De flesta i svarsgruppen har studerat på helfart hela tiden. En har studerat på halvfart 

hela tiden och två har studerat på helfart och halvfart under olika perioder. 

Personal och arbetsliv 

De flesta i svarsgruppen har valt tillvalsämnena Rättsvetenskap, 40,0 %, eller 

Socialpsykologi, 32,2 %. Därefter kommer Företagsekonomi och Psykologi med  

10,0 % av svarsgruppen vardera. Övriga tillvalsämnen som man kan välja att studera 

är Pedagogik och Sociologi. 

Rättsvetenskapligt program 

Här kunde man välja mellan inriktningarna Affärsjuridik och Offentlig rätt. Av de 15 i 

svarsgruppen har 14 valt inriktningen Affärsjuridik och en har valt att studera 

Offentlig Rätt. 

Turismprogrammet 

De flesta i svarsgruppen, 71,4 %, tog examen i ämnet Turismvetenskap. 28,6 % tog 

examen i ämnet Kulturgeografi. 

Magister i skatterätt och ekonomi 

Magisterprogrammet i skatterätt och ekonomi vänder sig i första hand till studenter 

med en ekonomutbildning. 9 av 10 har tagit examen i ett annat ämne. Vanligast är 

kandidatexamen i företagsekonomi/ekonomi.  

 

Attityder till utbildningen 

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

vid Karlstads universitet? 

I genomsnitt instämmer 94,4 % av svarsgruppen helt eller delvis i påståendet ” Jag 

trivdes mycket bra under min studietid vid Karlstads universitet”. 68,6 % instämmer 

helt i påstående, 25,8 % instämmer delvis i påståendet. Endast 1,7 % av svarsgruppen 

tar avstånd från påståendet. Se tabell 5. 

Informationsprogrammet/Information & PR, Rättsvetenskapligt program och 

Magisterprogrammet i skatterätt och ekonomi verkar ha trivts mycket bra vid 

Karlstads universitet. Samtliga alumner i svarsgruppen instämmer helt eller delvis i 
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påståendet. IT, projektledning och affärssystem har lägst andel alumner som i någon 

mån instämmer i påståendet. 

Att man tycker Karlstads universitet erbjuder en bra studiemiljö kan man också se i 

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

universitet? 

Många skriver att det är ett trevligt universitet, bra lokaler, bra studiemiljö och att det 

är nära till lärare och övrig personal. 

Studien 2014 visade på samma resultat. 67,2 % av svarsgruppen instämde helt i 

påståendet, 25,8 % instämde delvis i påståendet (Andersson 2014:1). 

I 2012 års studie var det ungefär hälften av svarsgruppen som instämde helt i 

påståendet. Även då var det en väldigt liten andel som tog avstånd från påståendet 

(Haglund, Hong 2013).  

Tabell 5 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Fastighetsekonomi - 1,7 % 1,7 % 24,1 % 72,4 % 

Informationsprogrammet/ 
Information & PR 

- - - 20,8 % 79,2 % 

IT, projektledning och 
affärssystem 

- - 22,2 % 33,3 % 44,4 % 

Matematikekonomiprogrammet - - 13,3 % 53,3 % 33,3 % 

Personal och arbetsliv - 3,3 % 1,1 % 23,3 % 72,2 % 

Rättsvetenskapligt program - - - 13,3 % 86,7 % 

Socionomprogrammet - 1,8 % 4,5 % 30,9 % 62,7 % 

Turismprogrammet - - 14,3 % 9,5 % 76,2 % 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

- - - 20,0 % 80,0 % 

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

 

Fastighetsekonomi 

Fastighetsekonomerna verkar ha trivts bra vid KAU. 72,4 % av svarsgruppen 

instämmer helt i påståendet, 24,1 % instämmer delvis i påståendet. Endast 1,7 % tar 

delvis avstånd från påståendet. 
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2012 instämde 66 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i 

påståendet och 31 % instämde delvis i påståendet. Ingen tog då avstånd från påståendet 

(Haglund, Hong 2013). 

Informationsprogrammet/Information & PR 

Alumnerna på Informationsprogrammet/Information & PR verkar ha trivts mycket bra 

vid KAU. 79,2 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet. Resten av 

svarsgruppen instämmer delvis i påståendet.  

 

2012 instämde 84 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i 

påståendet och 13 % instämde delvis i påståendet. Ingen tog avstånd från påståendet då 

heller (Haglund, Hong 2013). 

 

IT, projektledning och affärssystem 

Alumnerna på IT, projektledning och affärssystem verkar inte ha trivts riktigt lika bra 

vid KAU. 44,4 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 33,3 % instämmer 

delvis i påståendet, 22,2 % svarar varken eller. 

Matematikekonomiprogrammet 

Matematikekonomiprogrammet har också en jämförelsevis låg andel alumner i 

svarsgruppen som säger sig ha trivts vid KAU. Endast 33,3 % av svarsgruppen 

instämmer helt i påståendet, 53,3 % instämmer delvis i påståendet och 13,3 % svarar 

varken eller. 

Personal och arbetsliv 

72,2 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 23,3 % instämmer delvis i 

påståendet. En liten andel, 3,3 %, tar delvis avstånd från påståendet. 

Andelen som instämmer helt i påståendet har ökat jämfört med 2012. Då instämde  

57 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i påståendet, 34 % 

instämde delvis i påståendet, 2 % tog delvis avstånd från påståendet (Haglund, Hong 

2013). 

Rättsvetenskapligt program 

Samtliga alumner i svarsgruppen instämmer i påståendet. 86,7 % av svarsgruppen 

instämmer helt i påståendet. Resten av svarsgruppen instämmer delvis i påståendet. 
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Socionomprogrammet 

62,7 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 30,9 % instämmer delvis i 

påståendet, 1,8 % tar delvis avstånd från påståendet. 

En minskning av andelen som instämmer helt i påståendet kan ses, men andelen som 

instämmer i någon mån är så gott som oförändrad jämfört med 2012. Då instämde 

72 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i påståendet, 22 % 

instämde delvis i påståendet och 2 % tog delvis avstånd från påståendet (Haglund, 

Hong 2013). 

Turismprogrammet 

Turismprogrammet har en stor andel alumner, 76,2 %, i svarsgruppen som instämmer 

helt i påståendet.  Andelen som instämmer delvis i påståendet är 9,5 %. En relativt stor 

andel, 14,3 %, svarar varken eller. 

2012 instämde 70 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i 

påståendet, övriga 30 % instämde delvis i påståendet (Haglund, Hong 2013). 

Magister i skatterätt och ekonomi 

Samtliga alumner i svarsgruppen instämmer i påståendet. 80,0 % av svarsgruppen 

instämmer helt i påståendet, övriga svarsgruppen instämmer delvis i påståendet. 

2012 instämde 77 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i 

påståendet, övriga instämde delvis i påståendet (Haglund, Hong 2013). 

 

Resultatet ser ungefär likadant ut för både kvinnor och män. 94,3 % av kvinnorna 

respektive 94,4 % av männen instämmer helt eller delvis i påståendet, se tabell 6. 

Tabell 6 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor - - 5,6 % 29,6 % 64,8 % 

Män - 2,2 % 3,6 % 25,1 % 69,2 % 
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I hur hög grad instämmer du i påståendet: Jag är mycket nöjd med den utbildning jag 

gått vid Karlstads universitet? 

I genomsnitt instämmer 82,4 % av svarsgruppen helt eller delvis i påståendet. 30,0 % 

av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, majoriteten av alumnerna, 52,4 %, 

instämmer delvis i påståendet. Se tabell 7. 

Skillnaderna mellan programmen är mycket stora i den här frågan. Fastighetsekonomi, 

Informationsprogrammet/Information & PR och Rättsvetenskapligt program har 

största andelen nöjda alumner. Matematikekonomi och Turismprogrammet har den 

största andelen missnöjda alumner. 

Varför just Matematikekonomi och Turismprogrammet har så stor andel missnöjda 

alumner får man delvis svar på i den öppna frågan Vad anser du varit mindre bra i 

dina studier vid Karlstads universitet? Utbildningen leder inte till jobb. 

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 fakultetnivå varierade andelen ganska eller mycket nöjda alumner, vid 

Lunds universitet mellan 72 % och 86 %, och vid Uppsala universitet mellan 68 % och 

91 %. 
 

Tabell 7 

 Tar 

helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Fastighetsekonomi - - 3,4 % 46,6 % 50,0 % 

Informationsprogrammet/Information 
& PR 

- 4,2 % - 79,2 % 16,7 % 

IT, projektledning och affärssystem - - - 44,4 % 55,6 % 

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

Personal och arbetsliv - 12,2 % 10,0 % 60,0 % 17,8 % 

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

Socionomprogrammet 2,7 % 5,5 % 6,4 % 54,5 % 30,9 % 

Turismprogrammet 9,5 % 19,0 % 42,9 % 23,8 % 4,8 % 

Magister i skatterätt och ekonomi - - 10,0 % 40,0 % 50,0 % 

Totalt 1,4 % 6,8 % 9,3 % 52,4 % 30,0 % 
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Fastighetsekonomi 

Fastighetsekonomerna är nöjda med den utbildning de fått vid KAU. 50,0 % av 

svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 46,6 % instämmer delvis i påståendet. Ingen 

tar avstånd från påståendet. 

Utbildningen är bred och det finns möjlighet till praktik vilket är positivt. Att praktiken 

och utlandsterminen sammanfaller är mindre positivt.  

2012 var andelen alumner som var nöjda med sin utbildning något lägre. Då instämde 

23 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i påståendet, 58 % 

instämde delvis i påståendet och 5 % tog i någon mån avstånd från påståendet 

(Haglund, Hong 2013). 

Informationsprogrammet/Information & PR 

Alumnerna i svarsgruppen är ganska nöjda med sin utbildning. En relativt låg andel, 

16,7 % av svarsgruppen, instämmer helt i påståendet men 79,2 % instämmer delvis i 

påståendet, 4,2 % tar delvis avstånd ifrån det.  

Positivt är att det är en bred utbildning och att det finns möjlighet till praktik. Negativt 

är att anknytningen till näringslivet är för svag. 

Andelen mycket nöjda alumner har minskat med cirka 19 procentenheter jämfört med 

studien 2012. Andelen som instämmer delvis har däremot ökat med 31 procentenheter. 

Då instämde 36 % av den del av svarsgruppen som besvarat denna fråga helt i 

påståendet, 48 % instämde delvis i påståendet och 10 % tog avstånd ifrån det 

(Haglund, Hong 2013).  

IT, projektledning och affärssystem 

IT, projektledning och affärs system har en svarsgrupp som är mycket nöjda med sin 

utbildning. Majoriteten, 55,6 % av svarsgruppen, instämmer helt i påståendet. Övriga i 

svarsgruppen instämmer delvis i påståendet.  

Ett plus ges för flexibiliteten i utbildningen, ett minus ges för att det saknas kurser 

inom ny teknik. 

Matematikekonomiprogrammet 

Matematikekonomerna är ganska kritiska till den utbildning de fått vid KAU. Endast 

20,0 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet. 40,0 % instämmer delvis i 

påståendet, 26,7 % svarar varken eller och 13,3 % tar delvis avstånd från påståendet. 
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Kurserna/kombinationen av ämnen var bra men det saknades praktik och koppling till 

näringslivet. 

Personal och arbetsliv 

Alumnerna från Personal och arbetsliv är ganska nöjda med sin utbildning. 17,8 % av 

svarsgruppen instämmer helt i påståendet och 60,0 % instämmer delvis i påståendet. 

12,2 % tar delvis avstånd från påståendet. Ingen tar helt avstånd från påståendet.  

Bra är att utbildningen är bred och att möjligheter till praktik finns. Dåligt är 

avsaknaden av praktik och kontakter med näringslivet samt att det är för få lärarledda 

lektioner. 

Resultatet för de alumner som hade besvarat denna fråga 2012 var liknande. Då 

instämde 17 % helt i påståendet och 57 % instämde delvis i påståendet. 9 % tog delvis 

avstånd från och ingen tog helt avstånd från påståendet (Haglund, Hong 2013). 

Rättsvetenskapligt program 

Alumnerna från det rättsvetenskapliga programmet är de mest positiva. 60,0 % av 

svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 33,3 % instämmer delvis i påståendet och 

6,7 % tar delvis avstånd från påståendet. Ingen tar helt avstånd från påståendet.  

Även om många känner sig nöjda med utbildningen så finns kritik mot främst 

planering. Som någon uttrycker det: ”Det märktes att programmet var nytt”. 

Socionomprogrammet 

30,9 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 54,5 % instämmer delvis i 

påståendet, 8,3 % tar helt eller delvis avstånd ifrån det. Åsikterna om utbildningen är 

många.  

Det är en bred utbildning och man har praktik. Däremot anser många att utbildningen 

håller en ojämn och ibland låg kvalitet och att praktiken borde ligga tidigare i 

utbildningen. Man tycker också att det saknas anknytning till arbetslivet. 

Resultatet för de alumner som hade besvarat denna fråga 2012 skiljer sig åt i det 

avseende att andelen som instämmer helt har minskat och andelen som instämmer 

delvis har ökat. Då instämde 47 % helt i påståendet, en skillnad på 16 procentenheter.  

40 % instämde delvis i påståendet. 9 % tog delvis avstånd från och ingen tog helt 

avstånd från påståendet (Haglund, Hong 2013). 
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Turismprogrammet 

Turismprogrammets alumner är mycket kritiska mot den utbildning de fått vid KAU. 

Endast 4,8 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 23,8 % instämmer delvis i 

påståendet. Nästan lika många som instämmer i påståendet, 28,5 %, tar helt eller delvis 

avstånd från påståendet och 42,9 % svarar varken eller.  

Förutom lärarna, studiemiljön och studentgemenskapen får programmet mycket kritik. 

Främst gäller kritiken kopplingen till näringslivet och att utbildningen inte ger en 

ingång till ett jobb. 

Även i undersökningen 2012 fanns ett stort missnöje med utbildningen bland de 

alumner i svarsgruppen som valde att besvara frågan. Då instämde 9 % helt i 

påståendet och 35 % instämde delvis i påståendet. 30,0 % tog helt eller delvis avstånd 

från påståendet och 26 % valde alternativet varken eller (Haglund, Hong 2013). 

Magister i skatterätt och ekonomi 

50,0 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 40,0 % instämmer delvis i 

påståendet och 10,0 % svarar varken eller.  

Kommentarerna på de öppna frågorna gällde främst praktiken. Det var bra med 

praktik, men det var för lite praktik.  

På denna fråga kan man se en minskning i andelen alumner som är mycket nöjda med 

sin utbildning jämfört med 2012. Då instämde 77 % av den del av svarsgruppen som 

valde att besvara frågan helt i påståendet och övriga instämde delvis i påståendet 

(Haglund, Hong 2013). 

 

Andelen kvinnor och män som instämmer i påståendet är ungefär lika stora. 30,5 % av 

kvinnorna respektive 28,2 % av männen instämmer helt i påståendet, 52,7 % av 

kvinnorna respektive 52,1 % av männen instämmer delvis i påståendet. Tittar man på 

andelen som tar avstånd från påståendet är denna andel högre bland kvinnorna, 9,0 % 

jämfört med 4,2 %. Se tabell 8. 
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Tabell 8 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor 1,8 % 7,2 % 7,9 % 52,7 % 30,5 % 

Män - 4,2 % 15,5 % 52,1 % 28,2 % 

 

Andelen nöjda alumner är något högre bland de alumner vars arbete har anknytning till 

studierna. Bland de alumner som vid svarstillfället ännu inte fått arbete är andelen 

osäkra störst. Se tabell 9. 

Tabell 9 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Har ännu inte fått arbete - 14,3 % 28,6 % 57,1 % - 

Arbetet har anknytning till 
studierna 

1,2 % 3,9 % 6,6 % 56,0 % 32,4 % 

Arbetet har inte direkt 
anknytning till studierna 

1,3 % 13,9 % 16,5 % 43,0 % 25,3 % 

 

De flesta alumnerna i svarsgruppen, 81,6 %, har en tillsvidareanställning. Därefter 

kommer andelen visstidsanställda som är 7,1 %. De alumner i svarsgruppen som har 

en tillsvidareanställning verkar vara mer nöjda med sin utbildning än de alumner som 

har en visstidsanställning. Se tabell 10. 

Tabell 10 

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

efter avslutade studier? 

Drygt hälften av svarsgruppen kände sig ganska väl förberedda för arbetslivet efter 

avslutade studier. 57,2 % av svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 

42,8 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet eller svarar varken eller. 

Också i den här frågan finns stora skillnader mellan programmen. Rättsvetenskapligt 

program och Masterprogrammet i skatterätt och ekonomi har störst andel alumner i 

sina respektive svarsgrupper som känner sig förberedda eller väl förberedda för 

arbetslivet efter avslutade studier. Personal och arbetsliv samt Turismprogrammet har 

störst andel alumner i sina respektive svarsgrupper som inte känner sig väl förberedda 

för arbetslivet efter avslutade studier. Se tabell 11. 

Tabell 11 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Fastighetsekonomi - 12,1 % 12,1 % 55,2 % 20,7 % 

Informationsprogrammet/ 
Information & PR 

4,2 % 16,7 % 16,7 % 54,2 % 8,3 % 

IT, projektledning och 
affärssystem 

- 11,1 % 22,2 % 44,4 % 22,2 % 

Matematikekonomiprogrammet 6,7 % 13,3 % 33,3 % 40,0% 6,7 % 

Personal och arbetsliv 4,4 % 24,4 % 27,8 % 34,4 % 8,9 % 

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

Socionomprogrammet 1,8 % 17,3 % 22,7 % 47,3 % 10,9 % 

Turismprogrammet 23,8 % 47,6 % 9,5 % 14,3 % 4,8 % 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

- - 10,0 % 40,0 % 50,0 % 

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

 

Fastighetsekonomi 

20,7 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 55,2 % instämmer delvis i 

påståendet och 12,1 % tar delvis avstånd ifrån det. Ingen tar helt avstånd från 

påståendet. 

En ökning av andelen som känner sig väl förberedda kan ses jämfört med 2012. Då 

instämde 11 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i 
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påståendet och 53 % instämde delvis i påståendet. Ungefär lika stor andel, 13 %, tog i 

någon mån avstånd från påståendet (Haglund, Hong 2013). 

Informationsprogrammet/Information & PR 

Endast 8,3 % av alumnerna i svarsgruppen instämmer helt i påståendet. Däremot är det 

en relativt stor andel, 54,2 %, som känner sig ganska väl förberedda för arbetslivet 

efter avslutade studier. 20,9 % känner sig inte alls förberedda för arbetslivet efter 

avslutade studier. Detta till trots att man har möjlighet till praktik inom programmet. 

Anledningar till att man inte känner sig förberedd för arbetslivet kan vara att man 

tycker att det är för liten anknytning till arbetslivet och även om möjlighet till praktik 

finns så är det för lite praktisk utbildning. 

På denna fråga kan man se en liten minskning i andelen alumner som känner sig 

förberedda för arbetslivet efter avslutade studier jämfört med 2012. Då instämde 10 % 

av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i påståendet och 58 % 

instämde delvis i påståendet. 10 % tog helt eller delvis avstånd från påståendet 

(Haglund, Hong 2013). 

IT, projektledning och affärssystem 

En relativt stor andel av alumnerna i svarsgruppen kände sig ganska väl förberedda för 

arbetslivet efter avslutade studier. 22,2 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet 

och 44,4 % instämmer delvis i påståendet. 11,1 % tar delvis avstånd ifrån påståendet. 

Ingen tar helt avstånd från påståendet. 

Matematikekonomiprogrammet 

Jämfört med resultatet i hela svarsgruppen kände sig matematikekonomerna mindre 

förberedda för arbetslivet efter avslutade studier. Endast en liten del av svarsgruppen, 

6,7 %, instämmer helt i påståendet, 40,0 % instämmer delvis i påståendet och 20,0 % 

tar helt eller delvis avstånd från påståendet.  

Praktik eller praktisk erfarenhet saknades i programmet. 

Personal och arbetsliv 

Alumnerna från Personal och arbetsliv kände sig inte alls väl förberedda inför 

arbetslivet efter avslutade studier. 8,9 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 

34,4 % instämmer delvis i påståendet och 28,8 % tar helt eller delvis avstånd från det.  

Man vill ha fler lärarledda lektioner, praktik och mer kontakt med arbetslivet. 
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En ökning av andelen som känner sig väl förberedda kan ses jämfört med 2012. Då 

instämde 3 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i 

påståendet och 32 % instämde delvis i påståendet. En större andel, 36 %, tog då 

avstånd från påståendet (Haglund, Hong 2013). 

Rättsvetenskapligt program 

Alumnerna från det rättsvetenskapliga programmet hör till de mest positiva. 40,0 % av 

svarsgruppen instämmer helt i påståendet och 43,3 % instämmer delvis i påståendet, 

vilket innebär att 83,3 % av svarsgruppen känner sig åtminstone ganska väl förberedda 

för arbetslivet efter avslutade studier. Endast 6,7 % tar delvis avstånd från påståendet. 

Ingen tar helt avstånd från påståendet. 

I de öppna frågorna finns viss kritik, men många verkar ha överseende med bristerna 

då programmet är nystartat. 

Socionomprogrammet 

Resultatet för Socionomprogrammet överensstämmer ganska väl med resultatet i totala 

svarsgruppen. 10,9 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 47,3 % instämmer 

delvis i påståendet och 19,1 % tar i någon mån avstånd från det.  

Mer och tidigare praktik, mer anknytning till arbetslivet samt kurser i 

samtalsmetodik/samtalsteknik är åsikter som kommer fram i de öppna frågorna.  

Man kan se en tydlig minskning av andelen som känner sig väl förberedda inför 

arbetslivet efter avslutade studier jämfört med 2012. Då instämde 36 % av den del av 

svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i påståendet, 40 % instämde delvis i 

påståendet och 10 %, tog helt eller delvis avstånd från påståendet (Haglund, Hong 

2013). 

I den studie som gjordes i Lund 2015 var det 69,9 % som ansåg att utbildningen  

förberett dem inför yrkeslivet på ett godkänt sätt (Tops 2015). Detta kan jämföras med 

de 58,2 % av alumnerna från Karlstads universitet som instämde, helt eller delvis, i 

påståendet. 

Turismprogrammet 

Turismprogrammets alumner kände sig minst förberedda för arbetslivet av samtliga 

alumner i totala svarsgruppen. Endast 4,8 % av svarsgruppen instämmer helt i 

påståendet och 14,3 % instämmer delvis i påståendet. Den stora delen av 
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svarsgruppen, 71,4 %, tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Utbildningen är för 

teoretisk och leder inte till jobb. 

Andelen som kände sig ganska väl förberedda inför arbetslivet efter avslutade studier 

är ungefär lika jämfört med 2012, men andelen som inte alls kände sig förberedda har 

ökat. Då instämde ingen i den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i 

påståendet, 17 % instämde delvis i påståendet och 52 %, tog helt eller delvis avstånd 

från påståendet (Haglund, Hong 2013). 

Magister i skatterätt och ekonomi 

Alumnerna i denna svarsgrupp är de som i allra högst grad instämmer i påståendet. 

50,0 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 40,0 % instämmer delvis i 

påståendet och ingen tar avstånd från påståendet.  

Man kan se en liten ökning av andelen som känner sig väl förberedda inför arbetslivet 

efter avslutade studier jämfört med 2012. Då instämde 24 % av den del av 

svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i påståendet, 65 % instämde delvis i 

påståendet och 6 % tog avstånd från påståendet (Haglund, Hong 2013). 

 

Männen i svarsgruppen kände sig något mer förberedda för arbetslivet än kvinnorna, 

se tabell 12. 

Tabell 12 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor 3,9 % 19,0 % 21,1 % 43,0 % 12,9 % 

Män 2,8 % 16,9 % 18,3 % 43,7 % 18,3 % 

 

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

påståendet än de som vid svarstillfället ännu inte fått jobb och de vars arbete saknar 

anknytning till studierna. Se tabell 13. 

62,9 % av de som har ett arbete som har anknytning till studiernas inriktning 

instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med 57,2 % av totala svarsgruppen. 

43,0 % av de vars arbete inte har anknytning till studierna instämmer helt eller delvis i 

påståendet. 
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Tabell 13 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Har ännu inte fått arbete 14,3 % 28,6 % 42,9 % 14,3  % - 

Arbetet har anknytning till 
studierna 

1,2 % 15,8 % 20,1 % 46,7 % 16,2 % 

Arbetet har inte direkt 
anknytning till studierna 

8,9 % 26,6% 21,5 % 35,4 % 7,6 % 

 

En intressant iakttagelse vid första anblicken är att anställningsformen vid 

svarstillfället verkar ha betydelse för om man kände sig väl förberedd för arbetslivet 

efter avslutade studier. 62,2 % av de som har en tillsvidareanställning instämmer helt 

eller delvis i påståendet jämfört med 40,0 % av de som har en visstidsanställning. Se 

tabell 14. 

Detta samband beror troligtvis på att 78,8 % av de som har en tillsvidareanställning 

har arbetsuppgifter som har anknytning till studierna jämfört med 56,0 % av de som 

har en visstidsanställning. 

Tabell 14 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Tillsvidareanställd 3,1 % 16,7 % 18,1 % 45,5 % 16,7 % 

Visstidsanställd - 28,0 % 32,0 % 40,0 % - 

 

 

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

i min nuvarande sysselsättning? 

En något större andel än i föregående fråga, 72,8 % av svarsgruppen, instämmer helt 

eller delvis i påståendet. 13,8 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Se tabell 

15. 

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

sysselsättning varierar mycket mellan programmen. På programmet IT, projektledning 
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och affärssystem instämmer alla i svarsgruppen helt eller delvis i påståendet. På 

Turismprogrammet instämmer endast 19,0 % helt eller delvis i påståendet.  

Ett tydligt samband kan ses mellan andelen som tycker sig ha användning av sin 

utbildning i sin nuvarande sysselsättning och andelen som har en sysselsättning som 

har anknytning till studierna. Se tabell 16. 

Tabell 15 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Fastighetsekonomi - 5,2 % 12,1 % 48,3 % 34,5 % 

Informationsprogrammet/ 
Information & PR 

4,2 % 4,2 % - 54,2 % 37,5 % 

IT, projektledning och 
affärssystem 

- - - 66,7 % 33,3 % 

Matematikekonomiprogrammet 13.3 % 6,7 % 6,7 % 46,7 % 26,7 % 

Personal och arbetsliv 6,7 % 13,3 % 20,0 % 46,7 % 13,3 % 

Rättsvetenskapligt program - - 6,7 % 46,7 % 46,7 % 

Socionomprogrammet 2,7 % 5,5 % 13,6 % 40,0 % 38,2 % 

Turismprogrammet 42,9 % 23,8 % 14,3 % 9,5 % 9,5 % 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

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

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

 

Tabell 16 

 Har sysselsättning med 

anknytning till 

utbildningsområdet 

Instämmer helt eller 

delvis i påståendet 

Fastighetsekonomi 77,6 % 82,8 % 

Informationsprogrammet/Information 
& PR 

83,3 % 91,7 % 

IT, projektledning och affärssystem 88,9 % 100 % 

Matematikekonomiprogrammet 66,7 % 73,4 % 

Personal och arbetsliv 61,1 % 60,0 % 

Rättsvetenskapligt program 93,3 % 93,4 % 

Socionomprogrammet 93,6 % 78,2 % 

Turismprogrammet 19,0 % 19,0 % 

Magister i skatterätt och ekonomi 90,0 % 80,0 % 

Totalt 73,9 % 72,8 % 
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Fastighetsekonomi 

34,5 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 48,3 % instämmer delvis i 

påståendet och 5,2 % tar delvis avstånd ifrån det. 77,6 % av fastighetsekonomerna har 

ett arbete som har anknytning till studierna. 

Man kan ana en ökning av andelen som har användning av sin utbildning i sin 

nuvarande sysselsättning jämfört med 2012. Då instämde 28 % av den del av 

svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i påståendet, 45 % instämde delvis i 

påståendet och 15 % tog helt eller delvis avstånd från påståendet (Haglund, Hong 

2013). 

Informationsprogrammet/Information & PR 

37,5 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 54,2 % instämmer delvis i 

påståendet och 8,4 % tar helt eller delvis avstånd från det. 83,3 % av svarsgruppen har 

ett arbete som har anknytning till studierna. 

Andelen som instämmer har ökat något sedan 2012. Då instämde 26 % av den del av 

svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i påståendet, 48 % instämde delvis i 

påståendet och 13 % tog helt eller delvis avstånd från påståendet (Haglund, Hong 

2013). 

IT, projektledning och affärssystem 

33,3 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, övriga 67,7 % instämmer delvis i 

påståendet. 88,9 % av svarsgruppen har ett arbete som har anknytning till studierna. 

Matematikekonomiprogrammet 

26,7 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet och 46,7 % instämmer delvis i 

påståendet. 20,0 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet. 66,7 % av 

matematikekonomerna har ett arbete som har anknytning till studierna. 

Personal och arbetsliv 

13,3 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet och 46,7 % instämmer delvis i 

påståendet. 20,0 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet. 61,1 % av 

svarsgruppen har ett arbete som har anknytning till studierna. 

Andelen som instämmer har totalt sett minskat något sedan 2012, även om andelen 

som instämmer helt i påståendet har ökat. Då instämde 9 % av den del av svarsgruppen 
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som valde att besvara frågan helt i påståendet och 57 % instämde delvis i påståendet. 

23 % tog helt eller delvis avstånd från påståendet (Haglund, Hong 2013). 

Rättsvetenskapligt program 

De flesta i svarsgruppen tycker sig ha användning av sin utbildning i sin nuvarande 

anställning.  

46,7 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, lika stor andel instämmer delvis i 

påståendet, ingen tar avstånd från påståendet. 93,3 % har ett arbete som har anknytning 

till studierna. 

Socionomprogrammet 

Andelen i svarsgruppen som instämmer helt i påståendet är 38,2 %, andelen som 

instämmer delvis i påståendet är 40,0 % och andelen som i någon mån tar avstånd från 

påståendet är 8,2 %. 93,6 % av svarsgruppen har ett arbete som har anknytning till 

studierna, vilket borde ha resulterat i en högre andel som instämmer helt i påståendet. 

Resultatet från 2012 var omvänt vad gäller graden av instämmande. Då instämde 53 % 

av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i påståendet och 28 % 

instämde delvis i påståendet. 10 % tog i någon mån avstånd från det (Haglund, Hong 

2013). 

Turismprogrammet 

De alumner som läst på turismprogrammet är mycket kritiska till den utbildning de fått 

och till den nytta de har av sina kunskaper i yrkeslivet. Endast 9,5 % av svarsgruppen 

instämmer helt i påståendet och lika stor andel instämmer delvis i påståendet. 42,9 %, 

tar helt avstånd från påståendet och 23,8 % tar delvis avstånd från påståendet. Bland 

alumnerna i Turismprogrammets svarsgrupp är det 19,0 % som har ett arbete som har 

anknytning till studieområdet. 

Kritiken har ökat också i denna fråga sedan 2012 då 4 % av den del av svarsgruppen 

som valde att besvara frågan instämde helt i påståendet och 26 % instämde delvis i 

påståendet. 17 % tog då helt avstånd från påståendet, 22 % tog delvis avstånd från 

påståendet (Haglund, Hong 2013). 

Magister i skatterätt och ekonomi 

60,0 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet och 20,0 % instämmer delvis i 

påståendet. Ingen tar avstånd ifrån det. 90,0 % av svarsgruppen har ett arbete som har 

anknytning till studierna. 
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Även här kan anas en liten förändring från 2012 då 41 % av den del av svarsgruppen 

som valde att besvara frågan instämde helt i påståendet och 35 % instämde delvis i 

påståendet. 24 % tog helt eller delvis avstånd från påståendet (Haglund, Hong 2013). 

 

Resultaten är ganska lika för kvinnor och män. Männen i svarsgruppen kanske i något 

större utsträckning tycker sig ha användning av sin utbildning i sin nuvarande 

sysselsättning än kvinnorna, men skillnaderna är marginella. Se tabell 17. 

Tabell 17 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor 6,5 % 7,9 % 13,6 % 41,6 % 30,5 % 

Män 2,8 % 8,5 % 11,3 % 49,3 % 28,2 % 

 

Skillnaderna är däremot stora beroende på om man har en sysselsättning som har 

anknytning till studierna eller ej. 38,2 % av de som har ett arbete som har anknytning 

till studierna instämmer helt i påståendet jämfört med 14,3 % av de som vid 

svarstillfället ännu inte fått arbete och 5,1 % av de vars arbete saknar anknytning till 

studierna. Se tabell 18. 

Tabell 18 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Har ännu inte fått arbete 28,6 % - 28,6 % 28,6  % 14,3 % 

Arbetet har anknytning till 
studierna 

1,2 % 3,9 % 12,4 % 44,4 % 38,2 % 

Arbetet har inte direkt 
anknytning till studierna 

16,5 % 22,8% 12,7 % 43,0 % 5,1 % 

 

Det finns ett samband mellan anställningsform och i vilken mån man har, eller inte 

har, användning av sin utbildning i sin nuvarande sysselsättning. Se tabell 19. 
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Detta samband beror troligtvis på att 78,8 % av de som har en tillsvidareanställning 

har arbetsuppgifter som har anknytning till studierna jämfört med 56,0 % av de som 

har en visstidsanställning. 

Tabell 19 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Tillsvidareanställd 3,8 % 6,9 % 11,8 % 43,8 % 33,7 % 

Visstidsanställd 12,0 % 16,0 % 16,0 % 52,0 % 4,0 % 

 

 

Studier utomlands 

Genomförde du någon del av dina studier i utlandet? 

9,6 % av totala svarsgruppen har genomfört någon del av sina studier utomlands, se 

tabell 20. 

I 2014 års alumnstudie vid KAU angav 11,7 % att man hade genomfört någon del av 

studierna utomlands (Andersson, 2015:1).  

En liknande fråga förekom även i 2014 års studentstudie vid Karlstads universitet. 

Andelen som studerat utomlands någon period under sin utbildning var 3,8 % och 

andelen som hade en bestämd plan att studera utomlands var 13,0 % av 

programstudenterna (Andersson, 2015:2). 

Tabell 20 

 Ja Nej 

Fastighetsekonomi 17,2 % 82,8 % 

Informationsprogrammet/Information 
& PR 

4,2 % 95,8 % 

IT, projektledning och affärssystem 33,3 % 66,7 % 

Matematikekonomiprogrammet - 100 % 

Personal och arbetsliv 11,1 % 88,9 % 

Rättsvetenskapligt program - 100 % 

Socionomprogrammet 3,6 % 96,4 % 

Turismprogrammet 14,3 % 85,7 % 

Magister i skatterätt och ekonomi 20,0 % 80,0 % 

Totalt 9,6 % 90,4 % 
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Fastighetsekonomi 

17,2 % av svarsgruppen har studerat utomlands.  

Informationsprogrammet/Information & PR 

4,2 % av svarsgruppen har studerat utomlands.  

IT, projektledning och affärssystem 

33,3 % av svarsgruppen har studerat utomlands.  

Matematikekonomiprogrammet 

Ingen i svarsgruppen har studerat utomlands. 

Personal och arbetsliv 

11,1 % av svarsgruppen har studerat utomlands.  

Rättsvetenskapligt program 

Ingen i svarsgruppen har studerat utomlands. 

Socionomprogrammet 

3,6 % av svarsgruppen har studerat utomlands.  

Turismprogrammet 

14,3 % av svarsgruppen har studerat utomlands.  

Magister i skatterätt och ekonomi 

20,0 % av svarsgruppen har studerat utomlands.  

 

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

utomlands. Bland männen är denna andel 14,1 % och bland kvinnorna 8,6 %. I 

föregående studie från 2014 var motsvarande andelar 17,8 % av männen och 8,5 % av 

kvinnorna (Andersson, 2015:1). 

Det finns en variation i andelen som genomfört någon del av sina studier utomlands 

sett utifrån när examen togs ut. Se tabell 20. 
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I den del av svarsgruppen som säger sig ha tagit ut sin examen 2014 eller senare har 

ingen studerat utomlands. De som säger sig ha tagit ut sin examen 2014 eller senare 

utgör en liten del, 3,4 %, av svarsgruppen. 

Tabell 20 

 Ja Nej 

2010 eller tidigare 12,5 % 87,5 % 

2011 6,5 % 93,5 % 

2012 12,7 % 87,3 % 

2013 8,5 % 91,5 % 

2014 eller senare - 100 % 

 

 

Om sysselsättningen 

I hur hög grad instämmer du i påståendet: Jag är mycket nöjd med min nuvarande 

sysselsättning? 

86,7 % av totala svarsgruppen känner sig ganska nöjda med sin nuvarande 

sysselsättning. 55,8 % instämmer helt i påståendet och 30,6 % instämmer delvis i 

påståendet. Endast 4,5 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet. Se tabell 21. 

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). 

De flesta programmens alumner är relativt nöjda med sin nuvarande sysselsättning. De 

program som utmärker sig är IT, projektledning och affärssystem, Rättsvetenskapligt 

program och Magisterprogrammet i skatterätt och ekonomi där samtliga i 

svarsgrupperna instämmer helt eller delvis i påståendet. 
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Tabell 21 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Fastighetsekonomi - 1,7 % 13,8 %  15,5 % 67,2 % 

Informationsprogrammet/ 
Information & PR 

4,2 % 4,2 % 4,2 % 33,3 % 54,2 % 

IT, projektledning och 
affärssystem 

- - - 11,1 % 88,9 % 

Matematikekonomiprogrammet 6,7 % - 13,3 % 20,0 % 60,0 % 

Personal och arbetsliv 1,1 % 3,3 % 10,0 % 42,2 % 43,3 % 

Rättsvetenskapligt program - - - 33,3 % 66,7 % 

Socionomprogrammet - 4,5 % 7,3 % 29,1 % 59,1 % 

Turismprogrammet 9,5 % 4,8 % 9,5 % 47,6 % 28,6 % 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

- - - 20,0 % 80,0 % 

Totalt 1,4 % 3,1 % 8,8 % 30,6 % 55,8 % 

 

Fastighetsekonomi 

Många fastighetsekonomer är nöjda med sin sysselsättning. 67,2 % av svarsgruppen 

instämmer helt i påståendet, 15,5 % instämmer delvis i påståendet. 1,7 % tar delvis 

avstånd ifrån det. 

Andelen fastighetsekonomer som är nöjda med sin sysselsättning har minskat något 

jämfört med 2012 liksom andelen som är missnöjda. Då instämde 64 % av den del av 

svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i påståendet, 28 % instämde delvis i 

påståendet och 8 % tog helt eller delvis avstånd från påståendet (Haglund, Hong 

2013). 

Informationsprogrammet/Information & PR 

54,2 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 33,3 % instämmer delvis i 

påståendet och 8,4 % tar i någon mån avstånd från det.  

En större andel instämmer i påståendet nu jämfört med 2012, men andelen som 

instämmer helt i påståendet är mycket lägre. Då instämde 65 % av den del av 

svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i påståendet, 16 % instämde delvis i 

påståendet och 17 % tog helt eller delvis avstånd från påståendet (Haglund, Hong 

2013). 
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IT, projektledning och affärssystem 

88,9 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet. Resten av svarsgruppen, 11,1 %, 

instämmer delvis i påståendet. 

Matematikekonomiprogrammet 

Matematikekonomerna i svarsgruppen är nöjda med sin sysselsättning. 60,0 % av 

svarsgruppen instämmer helt i påståendet och 20,0 % instämmer delvis i påståendet. 

6,7 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet.  

Personal och arbetsliv 

43,3 % av svarsgruppen är mycket nöjda med sin sysselsättning och instämmer helt i 

påståendet, 42,2 % instämmer delvis i påståendet trots att en relativt stor andel inte har 

sysselsättning inom sitt utbildningsområde. Endast 4,4 % tar helt eller delvis avstånd 

från påståendet. 

Här har skett en positiv förändring sedan 2012. Då instämde 32 % av den del av 

svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i påståendet, 35 % instämde delvis i 

påståendet och 13 % tog helt eller delvis avstånd från påståendet (Haglund, Hong 

2013). 

Rättsvetenskapligt program 

66,7 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet. Resten av svarsgruppen, 33,3 %, 

instämmer delvis i påståendet. 

Socionomprogrammet 

59,1 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 29,1 % instämmer delvis i 

påståendet och 4,5 % tar delvis avstånd från det.  

Resultatet var liknande 2012. Då instämde 57 % av den del av svarsgruppen som valde 

att besvara frågan helt i påståendet, 33 % instämde delvis i påståendet och 4 % tog helt 

eller delvis avstånd från påståendet (Haglund, Hong 2013). 

Turismprogrammet 

De alumner som läst på turismprogrammet är mycket kritiska till den utbildning de fått 

och till den nytta de har av sina kunskaper i yrkeslivet. Däremot är man ganska nöjd 

med sin sysselsättning. 28,6 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet och  
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47,6 % instämmer delvis i påståendet, 14,3 % tar helt eller delvis avstånd från 

påståendet.  

Andelen som är nöjda med sin sysselsättning har minskat något jämfört med 2012. Då 

instämde 35 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i 

påståendet, 44 % instämde delvis i påståendet och 13 % tog helt eller delvis avstånd 

från påståendet (Haglund, Hong 2013). 

Magister i skatterätt och ekonomi 

80,0 % av svarsgruppen instämmer helt i påståendet, 20,0 % instämmer delvis i 

påståendet.  

En förändring kan ses jämfört med 2012. Då instämde 47 % av den del av 

svarsgruppen som valde att besvara frågan helt i påståendet och 41 % instämde delvis i 

påståendet. Ingen tog då avstånd ifrån det (Haglund, Hong 2013). 

 

Männen i svarsgruppen är något mer nöjda med sin sysselsättning än kvinnorna. Det 

kan också noteras att en större andel män än kvinnor helt tar avstånd från påståendet. 

Se tabell 22 

Tabell 22 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor 0,7 % 3,2 % 9,7 % 31,2 % 54,6 % 

Män 4,2 % 2,8 % 4,2 % 28,2 % 60,6 % 

 

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 23. 

  



39 
 

  

 

Tabell 23 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Har ännu inte fått arbete 28,6 % 14,3 % 14,3 % 14,3  % 28,6 % 

Arbetet har anknytning till 
studierna 

- 2,3 % 5,4 % 27,8 % 64,1 % 

Arbetet har inte direkt 
anknytning till studierna 

3,8 % 5,1 % 19,0 % 40,5 % 31,6 % 

 

De alumner i svarsgruppen som har en tillsvidareanställning är också mer nöjda med 

sin sysselsättning jämfört med övriga i svarsgruppen. I tabell 24 finns resultatet för 

tillsvidareanställda och visstidsanställda som utgör 88,7 % av totala svarsgruppen. 

Tabell 24 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Tillsvidareanställd - 2,8 % 6,3 % 32,6 % 58,3 % 

Visstidsanställd 4,0 % 8,0 % 20,0 % 36,0 % 32,0 % 

 

De sju alumner i svarsgruppen som studerar vidare vid högskola/universitet verkar 

vara mest nöjda med sin sysselsättning. Samtliga instämmer helt eller delvis i 

påståendet.  De sju alumner som driver eget företag är uppdelade i två läger. Tre svarar 

varken eller och fyra instämmer helt i påståendet.  

 

Ligger ditt nuvarande arbete inom ramen för ditt studieområde? 

Frågeformulering och svarsalternativ varierade något mellan programmen. De olika 

svarsalternativen innebär att det är svårt att ange den exakta andelen av svarsgruppen 

som har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet, men uppskattningsvis är 

denna andel omkring 73,9 %. Resultatet redovisas i tabell 25 och 26. 

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 
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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 25 

 Jag har ännu 

inte fått 

arbete 

Ja, det jag 

arbetar med har 

direkt 

anknytning till 

mina studier 

Nej, det jag 

arbetar med har 

inte direkt 

anknytning till 

mina studier 

Fastighetsekonomi 1,7 % 77,6 % 20,7 % 

Informationsprogrammet/Information 
& PR 

8,3 % 83,3 % 8,3 % 

IT, projektledning och affärssystem - 88,9 % 11,1% 

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

Personal och arbetsliv 2,2 % 61,1 % 35,6 % 

Socionomprogrammet - 93,6 % 6,4 % 

Magister i skatterätt och ekonomi - 90,0 % - 
 

 

Tabell 26 

 Jag har 

ännu inte 

fått arbete 

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 inte direkt 

anknytning till 

mina studier 

Rättsvetenskapligt 
program 

- 46,7 % 46,7 % 6,7 % 

 

Fastighetsekonomi 

77,6 % av svarsgruppen har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet. 

Informationsprogrammet/Information & PR 

83,3 % av svarsgruppen har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet. 

IT, projektledning och affärssystem 

88,9 % av svarsgruppen har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet. 
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Matematikekonomiprogrammet 

66,7 % av svarsgruppen har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet. 

Personal och arbetsliv 

61,1 % av svarsgruppen har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet. 

Rättsvetenskapligt program 

46,7 % av svarsgruppen har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet, lika 

stor andel har ett arbete som delvis har en anknytning till studieområdet. 

Socionomprogrammet 

93,6 % av svarsgruppen har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet. 

Som jämförelse kan noteras att 92,2 % av alumnerna i Tops 

arbetsmarknadsundersökning arbetar med ett socionomarbete ett år efter avslutade 

studier (Tops, 2015). 

Magister i skatterätt och ekonomi 

90,0 % av svarsgruppen har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet. 

 

Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

Halva svarsgruppen, 49,9 %, hade arbete redan innan utbildningen hade avslutats,  

79,3 % hade arbete inom 4 månader efter det att utbildningen avslutats och 2,3 % har 

vid svarstillfället ännu inte fått jobb. Se tabell 27. 

De program där störst andel alumner i svarsgruppen fått arbete inom fyra månader 

efter avslutad utbildning är Fastighetsekonomi, IT, projektledning och affärssystem, 

Rättsvetenskapligt program samt Socionomprogrammet. 87,9 %, 100 %, 86,7 % 

respektive 94,6 % av dessa alumner hade arbete inom fyra månader. 

De program som har störst andel som vid svarstillfället ännu inte fått arbete är 

Informationsprogrammet/Information & PR, Matematikekonomiprogrammet samt 

Personal och arbetsliv. 4,2 %, 6,7 % respektive 4,4 % av deras respektive svarsgrupper 

hade vid svarstillfället ännu inte fått arbete. Värt att notera är att det för vissa av 

alumnerna i svarsgruppen inte var så länge sedan som de tog ut sin examen. För både 
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Informationsprogrammet/Information & PR och Matematikekonomiprogrammet tog 

omkring halva svarsgruppen ut sin examen 2013 eller senare, se tabell 28. 

 

I tabell 2, sidan 10, kan man se när alumnerna i målpopulationen tog ut sin examen. 

I den senaste rapporten från Universitetskanslersämbetet kan man se att år 2013 var 

62.9 % med examen läsåret 2011/12 etablerade på arbetsmarknaden. Motsvarande 

siffra för dem med examen läsåret 2009/10 var 66,3 %. 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. 

Om man bortser från studerande och personer som av någon anledning inte längre 

ingår i den svenska befolkningen ökar denna andel till 80,7 %. Motsvarande siffra för 

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

Karlstads universitet var andelen etablerade på arbetsmarknaden 82,4 % (UKÄ 2015). 

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 %. 
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Tabell 27 

 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 

Fastighetsekonomi 65,5 % 8,6 % 13,8 % 10,3 % 1,7 % 

Informationsprogrammet/ 
Information & PR 

29,2 % 4,2 % 33,3 % 29,2 % 4,2 % 

IT, projektledning och 
affärssystem 

66,7 % - 33,3 % - - 

Matematikekonomiprogrammet 33,3 % 13,3 % 13,3 % 33,3 % 6,7 % 

Personal och arbetsliv 27,8 % 15,6 % 22,2 % 27,8 % 4,4 % 

Rättsvetenskapligt program 73,3 % 6,7 % 6,7 % 13,3 % - 

Socionomprogrammet 66,4 % 17,3 % 10,9 % 2,7 % 0,9 % 

Turismprogrammet 19,0 % 9,5 % 23,8 % 47,6 % - 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

70,0 % - - 20,0 % - 

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

Tabell 28  

 2013 eller senare Jag har ännu inte fått arbete 

Fastighetsekonomi 35,4 % 1,7 % 

Informationsprogrammet/Infor
mation & PR 

42,5 % 4,2 % 

IT, projektledning och 
affärssystem 

47,4 % - 

Matematikekonomiprogrammet 55,5 % 6,7 % 

Personal och arbetsliv 37,0 % 4,4 % 

Rättsvetenskapligt program 96,3 % - 

Socionomprogrammet 37,1 % 0,9 % 

Turismprogrammet 41,5 % - 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

41,4 % - 
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Fastighetsekonomi 

65,5 % av fastighetsekonomerna i svarsgruppen hade en anställning redan innan 

studierna avslutades.  Efter 4 månader hade 87,9 % en anställning, 1,7 % har vid 

svarstillfället ännu inte fått en anställning. 77,6 % av fastighetsekonomerna har vid 

svarstillfället ett arbete som har anknytning till studierna. 

74 % av de nyexaminerade ekonomerna i Juseks studie hade 2013, det vill säga 

ungefär ett år efter avslutade studier, en anställning. 6 % sökte, men hade ännu inte fått 

arbete. 44 % av de som hade en anställning hade ett kvalificerat arbete redan innan 

studierna avslutades, 84 % inom 6 månader, 6 % hade vid svarstillfället ännu inte fått 

något kvalificerat arbete. (Jusek 2013). 

Svarsalternativen i studien 2012 var inte desamma, men 53 % av den del av 

svarsgruppen som valde att besvara frågan hade då en anställning redan innan 

studierna avslutades och efter 3 månader hade 87 % en anställning. Ingen hade då 

ännu inte fått en anställning (Haglund, Hong 2013). 

Informationsprogrammet/Information & PR 

29,2 % av svarsgruppen hade en anställning redan innan studierna avslutades och  

66,7 %  hade en anställning efter 4 månader från det att de tog ut sin examen. 4,2 % 

hade vid svarstillfället fortfarande inget jobb. Vid svarstillfället har 83,3 % av 

svarsgruppen ett arbete som har anknytning till studierna. 

61 % av samhällsvetarna i Juseks studie hade 2013, det vill säga ungefär ett år efter 

avslutade studier, en anställning. 9 % sökte, men hade ännu inte fått arbete. 33 % av de 

som hade en anställning hade ett kvalificerat arbete redan innan studierna avslutades, 

72 % inom 6 månader, 10 % hade vid svarstillfället ännu inte fått något kvalificerat 

arbete. (Jusek 2013). 

2012 hade 32 % av den del av svarsgruppen som besvarade frågan en anställning redan 

innan studierna avslutades och 58 % hade en anställning inom 3 månader. 7 % hade 

vid svarstillfället ännu inte fått jobb (Haglund, Hong 2013). 

IT, projektledning och affärssystem 

66,7 % av svarsgruppen hade en anställning redan innan utbildningen avslutades, hela 

svarsgruppen hade en anställning 4 månader efter det att examen tagits ut. 88,9 % av 

svarsgruppen har vid svarstillfället ett arbete som har anknytning till studierna. 
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75 % av systemvetarna i Juseks studie hade 2013, det vill säga ungefär ett år efter 

avslutade studier, en anställning. 8 % sökte, men hade ännu inte fått arbete. 45 % av de 

som hade en anställning hade ett kvalificerat arbete redan innan studierna avslutades, 

90 % inom 6 månader, 3 % hade vid svarstillfället ännu inte fått något kvalificerat 

arbete. (Jusek 2013). 

Matematikekonomiprogrammet 

33,3 % av matematikekonomerna i svarsgruppen hade en anställning redan innan 

utbildningen avslutades, 59,9 % hade en anställning 4 månader efter det att de tagit ut 

sin examen. 6,7 % har vid svarstillfället fortfarande ingen anställning. 66,7 % av 

matematikekonomerna har vid svarstillfället ett arbete som har anknytning till 

studierna. 

Personal och arbetsliv 

27,8 % av alumnerna i svarsguppen hade en anställning redan innan de avslutat sin 

utbildning. Efter 4 månader hade 65,6 % ett jobb. 4,4 % har vid svarstillfället ännu inte 

fått något jobb. 61,1 % av svarsgruppen har vid svarstillfället ett arbete som har 

anknytning till studierna. 

I Juseks arbetsmarknadsundersökning från 2013 uppgav 75 % av personalvetarna att 

de ett år efter avslutad utbildning hade en anställning. 8 % hade vid svarstillfället ännu 

inte fått en anställning.  Av de som angett att de hade ett arbete hade 30 % fått sitt 

första kvalificerade arbete innan studierna avslutades och efter 6 månader hade 77 % 

fått sitt första kvalificerade arbete. 7 % hade vid svarstillfället ännu inte fått ett 

kvalificerat arbete (Jusek 2013). 

2012 svarade 25 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan att de 

hade jobb redan innan utbildningen avslutats och 62 % att de hade jobb inom 3 

månader från det att utbildningen avslutats. 8 % hade vid svarstillfället ännu inte fått 

något jobb (Haglund, Hong 2013). 

Rättsvetenskapligt program 

73,3 % av alumnerna i svarsgruppen hade arbete redan innan utbildningen avslutats. 

86,7 % hade en anställning efter 4 månader. Ingen i svarsgruppen saknar anställning 

vid svarstillfället. 93,3 % har vid svarstillfället ett arbete som har anknytning till 

studierna. 

82 % av juristerna i Juseks arbetsmarknadsundersökning hade vid svarstillfället, det 

vill säga ett år efter avslutad utbildning, ett arbete. 7 % sökte men hade ännu inte fått 
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arbete. Av de som hade fått arbete hade 45 % ett kvalificerat arbete redan innan 

studierna avslutats och 80 % inom 3 månader från det att studierna avslutats. 1 % hade 

vid svarstillfället ännu inte fått ett kvalificerat arbete (Jusek 2013). 

Socionomprogrammet 

66,4 % av svarsgruppen fick arbete redan innan utbildningen var avslutad, 90,4 % 

hade jobb efter 4 månader och 0,9 % hade vid svarstillfället fortfarande inte fått jobb.  

93,6 % av svarsgruppen har vid svarstillfället ett arbete som har anknytning till 

studierna 

Uppskattningsvis hade ungefär 92 % av socionomerna från Lund en anställning ett år 

efter det att studierna avslutades (Tops 2015).  

2012 hade 43 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan arbete redan 

innan utbildningen hade avslutats, 83 % hade jobb efter 3 månader och 2 % hade vid 

svarstillfället ingen anställning (Haglund, Hong 2013). 

Turismprogrammet 

19,0 % av svarsgruppen hade en anställning redan innan utbildningen avslutades,  

52,3 % av hade en anställning 4 månader efter sin examen. Ingen är vid svarstillfället 

utan anställning. 19,0 % av svarsgruppen har vid svarstillfället ett arbete som har 

anknytning till studierna. 

2012 hade 27 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan en 

anställning redan innan utbildningen avslutades och 72 % hade en anställning 3 

månader efter sin examen. Även då hade alla vid svarstillfället en anställning 

(Haglund, Hong 2013). 

Magister i skatterätt och ekonomi 

70,0 % av svarsgruppen hade en anställning redan innan utbildningen avslutades. 

Ingen var vid svarstillfället arbetslös. 90,0 % av svarsgruppen har vid svarstillfället ett 

arbete som har anknytning till studierna. 

2012 hade 59 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan en 

anställning redan innan utbildningen avslutades och 89 % hade en anställning inom 3 

månader. Ingen var vid svarstillfället arbetslös (Haglund, Hong 2013). 
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En något större andel kvinnor än män i svarsgruppen hade anställning redan innan 

studierna avslutades. 4 månader efter examen hade 81,4 % av kvinnorna och 73,3 % 

av männen en anställning. Bland de alumner som vid svarstillfället ännu inte har fått 

en anställning är andelen kvinnor något högre än andelen män. Se tabell 29. 

2013 var 80,8 % av kvinnorna och 82,5 % av männen som examinerades läsåret 

2011/12 etablerade på arbetsmarknaden (UKÄ 2015). 

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 

Kvinnor 51,6 % 13,3 % 16,5 % 14,7 % 2,5 % 

Män 43,7 % 11,3 % 18,3 % 23,9 % 1,4 % 

 

De alumner i svarsgruppen som fick jobb tidigt har i större utsträckning en 

tillsvidareanställning. Se tabell 30. Av de som vid svarstillfället ännu inte fått jobb 

studerar 50,0 % vidare vid högskola/universitet, 25,0 % är arbetslösa eller sysselsatta i 

någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd och 12,5 % är föräldralediga. 

Tabell 30 

 Tillsvidareanställd Visstidsanställd 

Fick arbete redan innan jag avslutade min 

utbildning 
88,0 % 4,0 % 

Efter mindre än en månad 86,7 % 6,7 % 

Efter en till fyra månader 86,4 % 6,8 % 

Efter fyra månader eller mer 68,3 % 16,7 % 

 

 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 

81,9 % av alumnerna i svarsgruppen har vid svarstillfället en tillsvidareanställning,  

7,1 % har en visstidsanställning och 3,4 % är föräldralediga. Se tabell 31.  

Fastighetsekonomi, IT, projektledning och affärssystem, Socionomprogrammet och 

Rättsvetenskapligt program har störst andel alumner i svarsgruppen som har en 
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tillsvidareanställning. 89,7 %, 100 %, 86,7 % respektive 87,3 % anger detta 

svarsalternativ. 

Informationsprogrammet/Information & PR samt Matematikekonomiprogrammet har 

störst andel alumner i svarsgruppen som är arbetslösa vid svarstillfället. 8,3 % 

respektive 6,7 % anger detta svarsalternativ. 

Turismprogrammet och Socionomprogrammet har störst andel föräldralediga i 

svarsgruppen, 14,3 % respektive 6,4 %. Det är också dessa program som har största 

andelen kvinnor i sina respektive svarsgrupper. Se tabell 32. 

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. 
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Tabell 31 
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Fastighetsekonomi 89,7 % 1,7 % 5,2 % - 1,7 % - - 1,7 % 

Informations 
programmet/ 
Information & PR 

62,5 % 25,0 % 4,2 % - - - - 8,3 % 

IT, projektledning och 
affärssystem 

100 % - - - - - - - 

Matematikekonomi 
programmet 

66,7 % - 6,7 % 13,3 % - - 6,7 % 6,7 % 

Personal och arbetsliv 80,0 % 13,3 % - 3,3 % 1,1 % - - - 

Rättsvetenskapligt 
program 

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

Socionomprogrammet 87,3 % 1,8 % 0,9 % - 6,4 % 1,8 % 1,8 % - 

Turismprogrammet 66,7 % 4,8 % - 9,5 % 14,3 % 4,8 % - - 

Magister i skatterätt 
och ekonomi 

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

Totalt 81,9 % 7,1 % 2,0 % 2,0 % 3,4 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % 
 

Tabell 32 

 Andel kvinnor i 

svarsgruppen 

Föräldraledig 

Fastighetsekonomi 81,0 % 1,7 % 

Informationsprogrammet/ 
Information & PR 

58,3 % - 

IT, projektledning och 
affärssystem 

22,2 % - 

Matematikekonomi-
programmet 

53,3 % - 

Personal och arbetsliv 78,9 % 1,1 % 

Rättsvetenskapligt program 60,0 % - 

Socionomprogrammet 93,6 % 6,4 % 

Turismprogrammet 85,7 % 14,3 % 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

60,0 % - 
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Fastighetsekonomi 

89,7 % av fastighetsekonomerna i svarsgruppen har en tillsvidareanställning. 1,7 % har 

vid svarstillfället ännu inte fått en anställning.  

2012 hade 80 % av den del av svarsgruppen som valt att besvara frågan en 

tillsvidareanställning vid svarstillfället. Ingen var då arbetslös (Haglund, Hong 2013). 

Informationsrogrammet/Information & PR 

62,5 % av svarsgruppen har en tillsvidareanställning, 25,0 % har en visstidsanställning 

och 8,3 % är arbetslösa.  

Motsvarande siffror för 2012 var 74 % tillsvidareanställda, 10 % visstidsanställda och 

7 % arbetslösa (Haglund, Hong 2013). 

IT, projektledning och affärssystem 

Hela svarsgruppen har en tillsvidareanställning. 

Matematikekonomiprogrammet 

66,7 % av matematikekonomerna i svarsgruppen har en tillsvidareanställning, ingen 

har en visstidsanställning. 13,4 % är vid svarstillfället arbetslösa eller sysselsatta i 

någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Personal och arbetsliv 

80,0 % av svarsgruppen är vid svarstillfället tillsvidareanställda, 13,3 % är 

visstidsanställda, ingen är arbetslös. 

2012 var 71 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan 

tillsvidareanställda, 14 % visstidsanställda och 3 % arbetslösa (Haglund, Hong 2013). 

Rättsvetenskapligt program 

86,7 % av svarsgruppen har vid svarstillfället en tillsvidareanställning. Övriga 13,3 % 

är visstidsanställda. 

Socionomprogrammet 

87,3 % av svarsgruppen har vid svarstillfället en tillsvidareanställning, 1,8 % har en 

visstidsanställning och 1,8 % är vid svarstillfället sysselsatta i någon 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 6,4 % är vid svarstillfället föräldralediga. 
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I undersökningen från 2012 var 85 % tillsvidareanställda, 12 % visstidsanställda, 2 % 

arbetslösa respektive 2 % föräldralediga (Haglund, Hong 2013). 

I undersökningen från Lund angav 71,9 % av svarsgruppen att de hade en 

tillsvidareanställning (Tops 2015).  

Turismprogrammet 

66,7 % av svarsgruppen har en tillsvidareanställning, 4,8 % har en visstidsanställning 

och 14,3 % är föräldralediga.  Ingen i svarsgruppen är arbetslös eller sysselsatt i någon 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  

2012 var 57 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan 

tillsvidareanställda, 30 % visstidsanställda och 4 % arbetslösa. Ingen var föräldraledig 

(Haglund, Hong 2013). 

Magister i skatterätt och ekonomi 

80,0 % av svarsgruppen har en tillsvidareanställning, 10,0 % har eget företag.  

2012 hade 94 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan en 

tillsvidareanställning. Övriga 6 % var arbetslösa (Haglund, Hong 2013). 

 

En något större andel kvinnor än män i svarsgruppen har en tillsvidareanställning. 

Endast kvinnor är vid svarstillfället föräldralediga. Bland de som startat eget företag 

utgör männen den största andelen. Se tabell 33. 

Tabell 33 
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Kvinnor 83,2 % 6,8 % 1,1 % 2,2 % 3,9 % 0,7 % 1,1 % 0,4 % 

Män 78,9 % 7,0 % 5,6 % 1,4 % - 1,4 % - 4,2 % 

 



52 
 

  

 

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

högre för de som tog ut sin examen tidigare. Samtliga arbetslösa i svarsgruppen fick 

sin examen 2013. Se tabell 34. 

Tabell 34 
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2010 eller tidigare 91,7 % 4,2 % 4,2 % - - - - - 

2011 89,1 % 2,2 % - 1,1 % 3,2 % 1,1 % 3,2 % - 

2012 79,4  % 12,7 % 2,9 % 1,0 % 2,9 % 1,0 % - - 

2013 79,5 % 6,8 % 1,7 % 3,4 % 3,4 % 0,9 % - 3,4 % 

2014 eller senare 66,7 % 8,3 % 8,3 % 8,3 % - - - - 

 

 

Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du förnärvarande? 

De flesta alumner i svarsgruppen är anställda i privat/enskild arbetsmarknadssektor 

eller inom offentlig sektor. 31,7 % respektive 56,0 % av svarsgruppen anger något av 

dessa alternativ. Av de som är anställda inom offentlig sektor är 62,5 % 

kommunanställda. Se tabell 35. 

Högst andel anställda inom privat/enskild arbetsmarknadssektor har 

Fastighetsekonomi. 58,6 % av svarsgruppen anger detta alternativ. Högst andel 

anställda inom offentlig sektor har Rättsvetenskapligt program och 

Socionomprogrammet. 80,0 % respektive 91,0 % av deras respektive svarsgrupper 

anger detta svarsalternativ. 

Värt att notera är hur andelen Matematikekonomer som är arbetslösa eller vid 

svarstillfället ännu inte fått anställning pendlar i olika frågor. En trolig anledning till 

detta är att svarsalternativen inte passar. Vad svarar man om man studerar vidare på 

högskola/universitet? 

Detta problem förekommer med stor säkerhet i samtliga program, men det blir extra 

märkbart när antalet respondenter är litet och flera till exempel studerar. 
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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 året efter examen arbetar 63 % av de jurister, ekonomer, 

systemvetare, personalvetare och samhällsvetare som har ett arbete inom privat sektor 

(Jusek 2013). 

Tabell 35 
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Fastighetsekonomi 1,7 % 6,9 % 58,6 % 15,5 % 1,7 % 10,3 % - 27,5 % 

Informations 
programmet/ 
Information & PR 

8,3 % 4,2 % 33,3 % 16,7 % 4,2 % 20,8 % 8,3 % 41,7 % 

IT, projektledning 
och affärssystem 

- - 44,4 % 22,2 % - 22,2 % 11,1 % 44,4 % 

Matematikekonomi
-programmet 

20,0 % 6,7 % 46,7 % 6,7 % 6,7 % - 13,3 % 13,4 % 

Personal och 
arbetsliv 

4,4 % - 41,1 % 15,6 % 4,4 % 26,7 % 4,4 % 46,7 % 

Rättsvetenskapligt 
program 

- - 20,0 % - - - - 80,0 % 

Socionom-
programmet 

0,9 % 2,7 % 5,5 % 77,3 % 8,2 % 5,5 % - 91,0 % 

Turismprogrammet - 4,8 % 52,4 % 9,5 % - 23,8 % 4,8 % 33,3 % 

Magister i 
skatterätt och 
ekonomi 

- 10,0 % 30,0 % - - 40,0 % 10,0 % 40,0 % 

Totalt 3,1 % 3,1 % 31,7 % 36,5 %   4,5 % 15,0 % 3,1 % 56,0 % 
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Fastighetsekonomi 

Den största delen, 58,6 %, av fastighetsekonomerna i svarsgruppen arbetar inom 

privat/enskild sektor. 27,5 % arbetar inom offentlig sektor.  

32,8 % av svarsgruppen arbetar som fastighetsmäklare, 19,0 % som 

fastighetsförvaltare, 12,1 % vardera har annat arbete på bank/kreditinstitut eller som 

ekonomer med koppling till fastigheter. 8,6 % av svarsgruppen anger att arbetet saknar 

koppling till fastigheter. 

82 % av de nyexaminerade ekonomerna i Jusek studien, som har ett arbete vid 

svarstillfället 2013, arbetar inom privat sektor. 10 % arbetar inom statlig sektor och  

8 % inom kommunal sektor (Jusek 2013). Hur stor andel av ekonomerna som arbetar 

inom fastighetsbranschen går inte att utläsa.  

Informationsrogrammet/Information & PR 

33,0 % av svarsgruppen arbetar inom privat/enskild sektor. 41,7 % arbetar inom 

offentlig sektor. 8,3 % har vid svarstillfället ännu inte fått arbete.  

62,5 % arbetar som informatör/kommunikatör. Övriga befattningar som förekommer 

är webbredaktör, informations/kommunikationsstrateg och 

informations/kommunikations/PR-konsult. 

49 % av de nyexaminerade samhällsvetarna i Jusek studien, som hade ett arbete vid 

svarstillfället 2013, arbetar inom privat sektor. 32 % arbetar inom statlig sektor och  

19 % inom kommunal sektor (Jusek 2013). För de som läst medie- och 

kommunikation är information och PR samt marknadsföring de vanligaste 

arbetsuppgifterna. 

2012 var 55 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan anställda inom 

privat/enskild sektor och 36 % inom offentlig sektor (Haglund, Hong 2013). 

IT, projektledning och affärssystem 

Lika stor andel av svarsgruppen, 44,4 %, arbetar inom privat/enskild sektor och 

offentlig sektor.  

Alumnerna i svarsgruppen har befattningar som exempelvis systemanalytiker, 

verksamhetsutvecklare, IT-utvecklare, integratörer och kravanalytiker. 

89 % av de nyexaminerade systemvetarna i Jusek studien, som hade ett arbete vid 

svarstillfället 2013, arbetar inom privat sektor. 7 % arbetar inom statlig sektor och 4 % 
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inom kommunal sektor (Jusek 2013). De vanligaste arbetsområdena är 

systemutveckling, programmering, datordrift/support och projektledning. 

Matematikekonomiprogrammet 

46,7 % av svarsgruppen arbetar inom privat/enskild arbetsmarknadssektor och 13,4 % 

arbetar inom offentlig sektor.  

De flesta matematikekonomerna i svarsgruppen arbetar som ekonomer, 

redovisningsekonomer eller controllers.  

20,0 % av svarsgruppen anger att de ännu inte fått arbete vilket inte går ihop med 

resultatet i föregående fråga. 

7,1 % av matematikekonomerna i svarsgruppen är öppet arbetslösa, 7,1 % är vid 

svarstillfället sysselsatta i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd och 14,2 % studerar 

vidare vid högskola/universitet.  

Personal och arbetsliv 

41,1 % av svarsgruppen arbetar inom privat/enskild arbetsmarknadssektor och 46,7 % 

arbetar inom offentlig sektor.  

27,8 % av svarsgruppen arbetar som personalsekreterare/personalkonsulent/HR-

support. 6,7 % arbetar som personalchef/HR-chef. 5,6 % arbetar som 

personalstrateg/HR-strateg. 4,4 % arbetar som rekryterare. 3,3 % arbetar som konsult i 

arbetslivsfrågor. En relativt stor andel, 48,1 % anger att de fasta svarsalternativen inte 

stämmer in på deras arbete. 

44 % av de nyexaminerade personalvetarna i Jusek studien, som hade ett arbete vid 

svarstillfället 2013, arbetar inom privat sektor. 28 % arbetar inom statlig sektor och  

28 % inom kommunal sektor (Jusek 2013). De vanligaste arbetsområdena är 

personalarbete/HR och socialt och kurativt arbete. 

2012 var 50 % respektive 43 % anställda inom privat/enskild sektor respektive 

offentlig sektor (Haglund, Hong 2013). 

Rättsvetenskapligt program 

20,0 % av svarsgruppen är anställda inom privat/enskild sektor och 80,0  % inom 

offentlig sektor.  
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46,7 % av svarsgruppen arbetar som skattehandläggare. Övriga yrkesroller som 

förekommer i svarsgruppen är jurister, privatrådgivare och yrken inom 

utbildningsväsendet. 

33,3 % av svarsgruppen har blivit kvar i Värmland och 26,7 % i Mellansverige 

(utanför storstadsområdena). 20,0 % bor i södra Sverige (utanför storstadsområdena) 

och 13,3 % bor i något av storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö. 

42 % av de nyexaminerade juristerna i Juseks studie, som hade ett arbete vid 

svarstillfället 2013, arbetar inom privat sektor. 51 % arbetar inom statlig sektor och  

7 % inom kommunal sektor (Jusek 2013). En stor del av de statliga tjänsterna är 

notarietjänster. För jurister med exempelvis examen i rättsvetenskap är det vanligare 

att arbeta inom andra delar av den statliga förvaltningen än rättsväsendet. Det är också 

mer vanligt att arbeta inom privat sektor inom bank, finans eller tjänsteföretag. 

Socionomprogrammet 

91,0 % av svarsgruppen är anställda inom offentlig sektor. Av dessa är 84,9 % 

kommunanställda.  

48,2 % av svarsgruppen arbetar som socialsekreterare, 14,5 % arbetar som 

handläggare och 10,0 % som kuratorer. 27,3 % av svarsgruppen har arbeten som inte 

fanns med bland svarsalternativen, till exempel enhetschefer inom äldreomsorgen, 

områdeschefer, miljöterapeuter och samordnare. 

I undersökningen från 2012 var andelen av den del av svarsgruppen som valde att 

besvara frågan som hade anställning inom offentlig sektor 89 %. 89 % av dessa var i 

sin tur kommunanställda (Haglund, Hong 2013). 

I undersökningen från Lund angav 89,0 % av den del av svarsgruppen som hade arbete 

att de var anställda inom offentlig sektor. Av dessa var 85,6 % kommunanställda.  

3,2 % av svarsgruppen var anställda inom privat sektor. 7,8 % hade inte ett 

socionomarbete. Största andelen, 54 %, var anställda som socialsekreterare. Näst 

största andelen, 7,9 %, arbetade som biståndshandläggare (Tops 2015).  

Turismprogrammet 

Största delen av svarsgruppen, 52,4 %, är anställda inom privat/enskild sektor. 

Därefter kommer andelen som är anställda inom offentlig sektor och som utgör 33,3 % 

av svarsgruppen. 



57 
 

  

 

47,6 % av svarsgruppen har någon gång arbetat inom turismnäringen sedan studierna 

avslutades. 23,8 % har arbetat inom hotellbranschen, 19,0 % har arbetat på turistbyrå 

och 14,3 % på campingplats. 

Resultatet 2012 var liknande. Då angav 58 % av den del av svarsgruppen som valde att 

besvara frågan att de var anställda inom privat/enskild sektor och 32 % att de var 

anställda inom offentlig sektor (Haglund, Hong 2013). 

Magister i skatterätt och ekonomi 

10,0 % av svarsgruppen har eget företag, 30,0 % är anställda inom privat/enskild 

sektor, 40,0 % inom statlig sektor och 10,0 % inom internationell 

arbetsmarknadssektor.  

40,0 % av svarsgruppen arbetar som handläggare vid skatteverket. 30,0 % av 

svarsgruppen arbetar som revisorer. 

2012 var 81 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan anställda inom 

privat/enskild sektor och 19 % inom statlig sektor (Haglund, Hong 2013). 

 

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. 

Tabell 36 
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Kvinnor 2,9 % 2,2 % 30,1 % 40,5 % 5,0 % 15,1 % 1,8% 60,6 % 

Män 4,2 % 7,0 % 39,4 % 22,5 % 2,8 % 14,1 % 7,0 % 39,4 % 

 

Även om en större andel kvinnor än män är anställda inom offentlig sektor verkar detta 

inte ha ett direkt samband med kön, utan det mest bidragande till vilken 

arbetsmarknadssektor man är anställd inom är troligtvis vilket program man studerat. 

Se tabell 37. 
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Tabell 37 

 Andel kvinnor i 

svarsgruppen 

Andel anställda i offentlig 

sektor 

Fastighetsekonomi 81,0 % 27,5  % 

Informationsprogrammet/ 
Information & PR 

58,3 % 41,7 % 

IT, projektledning och 
affärssystem 

22,2 % 44,4 % 

Matematikekonomi-
programmet 

53,3 % 13,4 % 

Personal och arbetsliv 78,9 % 46,7 % 

Rättsvetenskapligt program 60,0 % 80,0  % 

Socionomprogrammet 93,6 % 91,0 % 

Turismprogrammet 85,7 % 33,3 % 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

60,0 % 40,0 % 

 

 

Har du jobbat med något annat från det att du gått ur programmet innan din 

nuvarande sysselsättning? 

Denna fråga fanns inte med i den gemensamma delen av enkäten. De flesta alumner i 

de aktuella svarsgrupperna har inte arbetat med något annat innan sin nuvarande 

sysselsättning. Se tabell 38. 

Tabell 38 

 Ja Nej 

Fastighetsekonomi 50,0% 50,0 % 

Informationsprogrammet/Information 
& PR 

- - 

IT, projektledning och affärssystem - - 

Matematikekonomiprogrammet 53,3 % 46,7 % 

Personal och arbetsliv - - 

Rättsvetenskapligt program 20,0 % 80,0 % 

Socionomprogrammet - - 

Turismprogrammet - - 

Magister i skatterätt och ekonomi 30,0 % 60,0 % 
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Fastighetsekonomi 

Halva svarsgruppen har haft annat jobb än det de har vid svarstillfället tidigare, andra 

hälften har inte haft det. Anledningar som anges för bytet är bättre anställningsvillkor, 

bättre lönevillkor och sociala förmåner, stress, bättre jobb. 

Matematikekonomiprogrammet 

53,3 % av matematikekonomerna i svarsgruppen har haft annat jobb än det de har vid 

svarstillfället tidigare. Bättre jobb, flytt, vikariat anges som anledningar till varför man 

bytte jobb. 

Rättsvetenskapligt program 

20,0 % av svarsgruppen har bytt jobb. Svarsgruppen har varit sparsam med 

kommentarer till varför man bytt jobb. Endast en alumn har bevarat frågan och 

anledningen var då flytt och ett bättre jobb. 

Magister i skatterätt och ekonomi 

30,0 % av svarsgruppen har bytt jobb någon gång. Anledningarna till detta hade med 

anställningsform och möjligheten att arbeta med något som man studerat till.  

 

Kvinnorna i svarsgruppen har i större utsträckning än männen haft ett annat jobb innan 

den nuvarande sysselsättningen. Se tabell 39. 

Tabell 39 

 Ja Nej 

Kvinnor 45,7 % 54,3 % 

Män 39,3 % 57,1 % 

 

Man kan också se att de som tog examen tidigare i större utsträckning haft ett annat 

jobb tidigare. Se tabell 40. 

Tabell 40 

 Ja Nej 

2010 eller tidigare 60,0 % 40,0 % 

2011 57,1 % 42,9 % 

2012 47,6 % 52,4 % 

2013 37,8 % 62,2 % 

2014 eller senare 25,0 % 75,0 % 
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Det finns ett samband mellan andelen som har bytt jobb och arbetslösheten. De två 

program där det finns arbetslösa alumner eller alumner sysselsatta i någon 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd är andelen som haft en annan sysselsättning tidigare 

större. Se tabell 41.  

Inget samband kan ses mellan andelen som bytt jobb och om anställningen är 

tillsvidare. Se tabell 41. 

Tabell 41 

 Har haft annat 

jobb tidigare 

Tillsvidare 

anställd 

Arbetsmarknads 

politisk åtgärd 

Arbetslös 

Fastighetsekonomi 50,0% 89,7 % - 1,7 % 

Matematikekonomiprogram
met 

53,3 % 66,7 % 6,7 % 6,7 % 

Rättsvetenskapligt program 20,0 % 86,7 % - - 

Magister i skatterätt och 
ekonomi 

30,0 % 80,0 % - - 

 

 

Jobbar du eller har du jobbat utomlands efter det att du tagit ut din examen vid 

Karlstads universitet? 

De allra flesta, 92,9 %, i svarsgruppen arbetar inte eller har inte arbetat utomlands. 

Andelen varierar mellan 86,7 % för Matematikekonomiprogrammet och 100 % för 

Informationsprogrammet/Information & PR. Se tabell 42. 

I förra årets studie var andelen som inte jobbade eller hade jobbat utomlands 92,2 % 

(Andersson, 2015:1). 

  



61 
 

  

 

Tabell 42 

 Ja, jag jobbar 

utomlands 

Ja, jag har 

jobbat 

utomlands 

Nej, jag har inte 

jobbat 

utomlands 

Fastighetsekonomi 1,7 % 1,7 % 96,6 % 

Informationsprogrammet/Information 
& PR 

- - 100 % 

IT, projektledning och affärssystem 11,1 % - 88,9 % 

Matematikekonomiprogrammet 6,7 % 6,7 % 86,7 % 

Personal och arbetsliv 3,3 % 6,7 % 88,9 % 

Rättsvetenskapligt program 6,7 % - 93,3 % 

Socionomprogrammet 3,6 % - 95,5 % 

Turismprogrammet - 9,5 % 90,5 % 

Magister i skatterätt och ekonomi - - 90,0 % 

Totalt 3,1 % 3,1 % 92,9 % 

 

Fastighetsekonomi 

1,7 % av svarsgruppen jobbar utomlands, 1,7 % har jobbat utomlands och 96,6 % har 

inte jobbat utomlands. 

Informationsprogrammet/Information & PR 

Ingen i svarsgruppen arbetar eller har arbetat utomlands. 

IT, projektledning och affärssystem 

11,1 % av svarsgruppen jobbar utomlands. Övriga i svarsgruppen, 88,9 %, har inte 

jobbat utomlands. 

Matematikekonomiprogrammet 

6,7 % av svarsgruppen jobbar utomlands, 6,7 % har jobbat utomlands och 86,7 % har 

inte jobbat utomlands. 

Rättsvetenskapligt program 

6,7 % av svarsgruppen jobbar utomlands. Övriga i svarsgruppen, 93,3 %, har inte 

jobbat utomlands. 
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Turismprogrammet: 

9,5 % av svarsgruppen har jobbat utomlands, 90,5 % har inte jobbat utomlands. Ingen 

jobbar utomlands vid svarstillfället. 

Magister i skatterätt och ekonomi 

90,0 % av svarsgruppen besvarade frågan. Ingen jobbar eller har jobbat utomlands av 

dessa. 

 

Resultatet skiljer sig inte nämnvärt åt för kvinnor och män. Se tabell 43. 

Tabell 43 

 Ja, jag jobbar 

utomlands 

Ja, jag har jobbat 

utomlands 

Nej, jag har inte 

jobbat utomlands 

Kvinnor 2,9 % 2,9 % 93,2 % 

Män 2,8 % 4,2 % 93,0 % 

 

Däremot finns det skillnader mellan de som har en tillsvidareanställning och de som 

har en visstidsanställning. För de som har en visstidsanställning är andelen som jobbar 

eller har jobbat utomlands 16,0 % jämfört med 5,9 % för de tillsvidareanställda. Se 

tabell 44. 

Tabell 44 

 Ja, jag jobbar 

utomlands 

Ja, jag har jobbat 

utomlands 

Nej, jag har inte 

jobbat utomlands 

Tillsvidareanställning 3,5 % 2,4 % 93,1 % 

Visstidsanställning 4,0 % 12,0 % 84,0 % 
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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 respektive program. 

 

Fastighetsekonomprogrammet 

 Bred utbildning 

 Bra föreläsare/lärare 

 Bra lokaler 

 Trevligt universitetet 

 Praktik 

 Gemenskapen 

Informationsprogrammet/Information och PR 

 Bred utbildning 

 Bra föreläsare/lärare 

 Möjlighet till praktik 

IT, projektledning och affärssystem 

 Bra lärare 

 Flexibilitet 

Matematikekonomiprogrammet 

 Bra kurser 

Personal och arbetsliv 

 Bred utbildning 

 Bra lärare 

 Trevligt universitet 

 Bra studiemiljö 

 Arbetsrätt 

 Rättsvetenskap 

 Praktik 
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Rättsvetenskapligt program 

 Bra lärare 

 Universitetet/Arbetsmiljön 

 Närheten till lärare/personal 

Socionomprogrammet 

 Bred utbildning 

 Bra lärare 

 Externa föreläsare 

 Praktiken 

 Trevligt universitet 

Turismprogrammet 

 Bra lärare 

 Universitetet/Studiemiljön 

Master i skatterätt och ekonomi 

 Bra föreläsare 

 Arbetspraktik/Bra förberedelse inför arbetslivet 

 

Gemensamt för samtliga program är att alumnerna har positiva bilder av Karlstads 

universitet och arbetsmiljön vid Karlstads universitet. De flesta tycker sig ha fått en 

bred utbildning och de program där man har haft möjlighet till praktik är mycket 

positiva till praktiken. 
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Vad anser du varit mindre bra i dina studier vid Karlstads universitet? 

Också på den här frågan ges en sammanfattning av de vanligast förekommande svaren. 

Fastighetsekonomprogrammet 

 Att utlandsstudier och praktik infaller under samma period 

 Möjligheter till omtentamen 

 För lite om fastighetsmäklarbranschen/För mycket om 

fastighetsmäklarbranschen 

 Vissa föreläsare/lärare 

Informationsprogrammet/Information och PR 

 För lite praktisk utbildning 

 Koppling till arbetslivet 

 Vissa lärare 

IT, projektledning och affärssystem 

 Problem i grupparbeten 

Matematikekonomiprogrammet 

 Ingen praktik 

Personal och arbetsliv 

 Mer lärarledda lektioner 

 Avsaknad av praktik 

 Mer kontakt med arbetslivet 

 För teoretiskt 

Rättsvetenskapligt program 

 Planeringen 

 Märktes att programmet var nytt 
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Socionomprogrammet 

 Anknytning till arbetslivet 

 För få lektioner 

 Ojämn kvalitet/Låg kvalitet 

 Praktik borde ligga tidigare 

 C-uppsats borde ligga tidigare 

 Vissa lärare 

Turismprogrammet 

 För teoretisk 

 Utbildningen ledde ingenstans 

 Låg utbildningsnivå/flummigt 

Master i skatterätt och ekonomi 

 Vissa lärare 

 

 

Vad anser du har saknats i dina studier vid Karlstads universitet? 

Även här ges en sammanfattning av de vanligast förekommande svaren. 

 

Fastighetsekonomprogrammet 

 Praktik 

 Säljutbildning 

 Utbyte med arbetslivet/Anknytning till verkligheten 

Informationsprogrammet/Information och PR 

 Praktik 

 Kontakt med arbetslivet 

 Kunskaper i webb-publicering/webb-utveckling med enklare kodning 
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IT, projektledning och affärssystem 

 Bra material/lärarledning för distanskurser 

 Koppling till arbetslivet 

Matematikekonomiprogrammet 

 Praktik/Praktisk erfarenhet 

Personal och arbetsliv 

 Praktik 

 Anknytning till arbetslivet 

Rättsvetenskapligt program 

 Praktik 

 Processrätt 

Socionomprogrammet 

 Praktik 

 Kontakt med/förankring i arbetslivet 

 Myndighetsutövning 

 Samtalsmetodik/Barnsamtal 

 Utredningsförfarande 

Turismprogrammet 

 Praktik 

 Kontakt med arbetslivet 

Master i skatterätt och ekonomi 

 Praktik 

 

Gemensamt för alla program är att man tycker att det saknas praktik i utbildningen och 

att man saknar kopplingar till arbetslivet som exempelvis gästföreläsare eller case 

kopplade till verkligheten.  
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Sammanfattning 

Kvalitetsredovisning 

Alumnundersökningen genomförs årligen enligt ett förutbestämt 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: 

 Fastighetsekonomi 

 Informationsprogrammet/Information och PR 

 IT, projektledning och affärssystem 

 Personal och arbetsliv 

 Socionomprogrammet 

 Turismprogrammet 

 Magister i skatterätt och ekonomi 

 Master i globala mediestudier 

med examen från 2011, 2012 och 2013. 
  

 Matematikekonomiprogrammet 

  

med examen från och med 2011 till idag samt 

  

 Rättsvetenskapligt program 

 Magister/Master i regionalt samhällsbyggande 

 Master i informatik 

  

med examen fram till och med 2013. 

Ramen bygger på Karlstads universitets förteckningar över examinerade studenter. 

Informationen samlades in med hjälp av postenkäter och webbenkäter. Första utskicket 

gjordes i november 2015. Kompletterande utskick gjordes i januari 2016. Första 

utskicket 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 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. 

Resultaten i den här studien är trots detta inte helt jämförbara med resultaten i tidigare 

studier, vilket beror på hur procentsatser har valt att redovisas. I tidigare rapporter har 

man redovisat andelar utifrån det antal svar som inkommit på var och en fråga. Här 

utgår alla beräkningar av procentsatser från hela svarsgruppen. En konsekvens är att de 

procentsatser som redovisas i denna rapport är något lägre än om man baserar 

beräkningarna på det antal svar som finns på varje enskild fråga. 

I alla statistiska undersökningar förekommer källor till fel. De feltyper 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 

Det finns många orsaker till att man får ett bortfallsfel. De som kan mätas här är 

bortfall på grund av felaktiga adresser och bortfall på grund av utländska adresser. 5 

enkäter av 770 kom åter på grund av felaktiga adresser. 5 alumner, samtliga från 

Masterprogrammet i globala mediestudier, hade utländska adresser. Det största 

bidraget till bortfallsfelet är svarsbortfallet/individbortfallet. Knappt hälften av 

alumnerna i målpopulationen har deltagit i undersökningen. Detta innebär att resultatet 

bör tolka med försiktighet och inte generaliseras till att gälla för hela målpopulationen. 

För att illustrera hur bortfallet påverkar tillförlitligheten i resultatet kan man titta på 

andelen alumner som instämde helt i påståendet Jag trivdes mycket bra under min 

studietid vid Karlstads universitet. Andelen i svarsgruppen är 68,6 % men om man tar 

hänsyn till bortfallet får man att andelen i populationen ligger någonstans mellan  

31,4 % och 85,6 %. Rimligtvis är intervallet snävare än så då det inte är troligt att 

samtliga i bortfallet skulle ange ett och samma svarsalternativ. 
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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 2 sidan 10 redovisas den faktiska andelen som tog 

examen respektive år. I tabell 3 sidan 11 redovisas hur alumnerna i svarsgruppen 

svarat. Ett annat exempel är frågorna om sysselsättning där svarsalternativ för vissa 

grupper av alumner saknades.  

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.  

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. Universitetet är trevligt och studiemiljön är bra. Det finns många bra lärare 

och det är en närhet till lärare och övrig personal. 
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Många är nöjda med sin utbildning, men det finns också många som inte alls är nöjda 

med sin utbildning. Skillnaderna är stora mellan programmen. Breda utbildningar och 

praktik bidrar till att man är nöjd med sin utbildning. Ingen praktik och för liten 

koppling till arbetslivet ger mindre nöjda alumner. 

Många känner inte att studierna har förberett dem för yrkeslivet eller att de har 

användning för sin utbildning i sin nuvarande sysselsättning. Även här finns tydliga 

skillnader mellan de olika programmen. 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. 

Om yrkeslivet 

Andelen alumner i svarsgruppen som har jobb är hög. Endast 2,3 % hade vid 

svarstillfället ännu inte fått jobb. 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 får jobb snart efter det att examen tagits ut. Efter fyra månader har närmare  

80 % av svarsgruppen ett arbete. Många har dessutom ett arbete med direkt eller delvis 

anknytning till sitt studieområde och tycker att de har användning av sin utbildning i 

sin nuvarande sysselsättning. 
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