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Förord 

Föreliggande studie har genomförts inom 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. Tack för 

att du funnits till hands och för att jag fått ta del av ditt arbete. 

Jag vill också rikta ett stort tack till Emelia Johansson som tagit fram förteckningar 

över populationen, och skött den praktiska delen av insamlingen samt till Dan Larsson 

som hjälpt till med bortfallsundersökningen samt att korrekturläsa enkäter och rapport. 

 

Karlstad, september 2015 

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 universitet och Uppsala universitet 2013 och som omfattade 

de första årskullarna från de nya magister-/masterutbildningarna vid Lunds och 

Uppsala universitet. I denna studie ingick alumner som avlagt sin examen 2008 till 

2012 (Björnemark m.fl. 2014). Jämförelser kommer även att göras med den 

alumnstudie som genomfördes vid Karlstads universitet 2011 (Haglund, Hong 2012), 

där fyra av de sex programmen i årets undersökning ingick. 

 

Undersökningens syfte och målsättning 

Alumnundersökningen genomförs på uppdrag av ledningen för Fakulteten för 

Humaniora och Samhällsvetenskap. 

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, Magisterprogram i Skatterätt 

och Ekonomi samt Informationsprogrammet. 
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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, skillnader som man kanske kan 

minska genom ett ökat samarbete och erfarenhetsutbyte 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 

 Detaljerade åsikter om utbildningen 

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. 

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. 

Under den fjärde punkten ställs öppna frågor om vad man ansett varit extra bra, 

mindre bra eller saknats i utbildningen. 

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 Ekonomprogrammet, Magisterprogrammet i Projektledning, 

Programmet i IT-Design, Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap, 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi samt Samhällsplanerarprogrammet under åren 

2010, 2011 och 2012. 

Ramen har sammanställts av Emelia Johansson med hjälp av administratörer från 

respektive program. 

 

  



 

8 

 

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 skickades ut till de 

alumner som efter två månader ännu inte besvarat enkäten. Efter ytterligare en tid 

gjordes telefonintervjuer med ett urval från bortfallet. 

I de små grupperna (Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap och Magisterprogrammet 

i Nationalekonomi) gjordes ett kontaktförsök med samtliga alumner som inte besvarat 

enkäten. I de större grupperna (Ekonomprogrammet, Magisterprogrammet i 

Projektledning, Programmet i IT-Design och Samhällsplanerarprogrammet) gjordes ett 

systematiskt urval i bortfallet, vilket i teorin bör ge ett resultat likvärdigt det man får 

om man gör ett obundet slumpmässigt urval eftersom den ram som framställdes var 

sorterad efter namn. 

 

Enkäten 

Enkäten innefattade i huvudsak frågor om alumnernas erfarenheter av utbildningen 

och deras nuvarande sysselsättning. Enkäten bestod till största delen av frågor som 

förekommit i tidigare alumnundersökningar vid Karlstads universitet. De flesta frågor 

var av kvalitativ/kategorisk typ. 

Enkäten var indelad i en gemensam del och en programspecifik del. 

 

Databearbetning 

De inkomna svaren registrerades och analyserades i SPSS utifrån programtillhörighet. 

För Ekonomprogrammet har även särredovisningar för olika inriktningar gjorts och för 

Magisterprogrammet i Projektledning har särredovisningar för campus- och 

distansstudier gjorts. 
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Resultat 

Svarsgruppens karaktäristik 

Målpopulationen består av 332 alumner, fördelade på de olika programmen enligt 

tabell 1. Svarsgruppen består av 128 alumner, det vill säga 38,6 % av 

målpopulationen. Lägst svarsfrekvens har Ekonomprogrammet med 31,3 %. Högst 

svarsfrekvens har Magisterprogrammet i Nationalekonomi med 66,7 %. 

Bortfall på grund av felaktiga adresser är relativt lågt. Det ligger på omkring 3 %. 

Ekonomprogrammet, Magisterprogrammet i Projektledning, Programmet i IT-Design 

och Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap ingick samtliga i de alumnstudier som 

genomfördes 2011, vissa även i den första alumnstudien från 2008. Svarsfrekvensen 

för 2011 var 35,1 % (Haglund, Hong 2012). 

Tabell 1 

 Antal 

alumner 

Antal 

svarande 

Svarsfrekvens Svarsfrekvens 

2011 

Ekonomprogrammet 195 61 31,3 % 42 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

67 37 55,2 % 29 % 

Programmet i IT-Design 37 13 35,1 % 36 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

5 3 60,0 % 67 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

3 2 66,7 % - 

Samhällsplanerarprogrammet 25 12 48,0 % - 

Totalt 332 128 38,6 % 35,1 % 

 

För Ekonomprogrammet redovisas resultatet för de tre inriktningarna 

Nationalekonomi, Företagsekonomi – redovisning och Företagsekonomi – 

marknadsföring som hade 8, 38 respektive 8 inkomna svar. Övriga inriktningar 

(Företagsekonomi – management/organisation, Företagsekonomi – tjänster) samt 

alumner med examen i flera inriktningar redovisas gemensamt. I denna grupp inkom 7 

svar. 

För Magisterprogrammet i Projektledning redovisas resultatet separat för alumner som 

studerat på campus, på distans eller som har blandat de två studieformerna. Av de 

inkomna svaren är 25 från alumner som studerat på campus, 6 från alumner som 

studerat på distans och 5 från alumner som blandat de båda formerna. 

I de två tidigare alumnundersökningarna där Magisterprogrammet i Projektledning 

medverkat har man även gjort en särredovisning för lång respektive kort utbildning. 
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Av de alumner som besvarat enkäten i år har 2 tagit 30 hp inom projektledning, 28 har 

tagit 60 hp, 2 har inte besvarat frågan och övriga 5 har tagit från 68 till 120 hp. Av 

denna anledning görs ingen särredovisning utifrån antal hp. 

För Programmet i IT-Design består svarsgruppen av 5 alumner med inriktning 

Affärssystem och ekonomi, 3 med inriktning Systemdesign och 5 med inriktning 

Programvarudesign. Ingen särredovisning för de olika inriktningarna kommer att göras 

på grund av den låga svarsfrekvensen inom varje enskild inriktning. 

Andelen kvinnor och män som valt att delta i undersökningen stämmer ganska väl 

överens med andelen kvinnor respektive män i populationen, även om kvinnorna i 

något högre grad än männen valt att delta i undersökningen. För vissa program, där 

inga personnummer fanns i ramen, är andelen kvinnor/män i populationen endast 

ungefärliga. 

Tabell 2 

 Andel 

kvinnor 

Andel 

män 

Andel kvinnor i 

målpopulationen 

Andel män i 

målpopulationen 

Ekonomprogrammet 70,5 % 29,5 % 59,5 % * 40,5 % * 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

56,8 % 40,5 % 56,7 % 43,3 % 

Programmet i IT-Design 23,1 % 76,9 % 21,6 % 78,4 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

100 % - 80,0 % 20,0 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

100 % - 100 % - 

Samhällsplanerar- 

programmet 

83,3 % 16,7 % 72,0 % * 28,0 % * 

* Andelen kvinnor/män ungefärlig 

 

De alumner som besvarade enkäten avlade examen i huvudsak mellan åren 2010 och 

2014 och påbörjade sina studier under perioden 2007 till 2010. 

Målgruppen är de alumner som tagit examen mellan åren 2010 och 2012 på sina 

respektive program, se tabell 3. 
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Tabell 3 

 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ekonomprogrammet - 11,5 % 29,5 % 44,3 % 13,1 % 1,6 % - 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

2,7 % 13,5 % 37,8 % 35,1 % 2,7 % - - 

Programmet i IT-Design - - 15,4 % 30,8 % 38,5 % 7,7 % 7,7 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

- 33,3 % - 33,3 % - - - 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - - - 100 % - - 

Samhällsplanerar-

programmet 

- - - - - - - 

 

Eftersom man kan ta mer än en examen kan respondenten ha missuppfattat frågan om 

när man avlade sin examen inom det specifika programmet och svarat med det år som 

den senaste examen togs ut.  Av denna anledning har ingen alumn avfärdats från 

undersökningen. 

På Magisterprogrammet i Projektledning finns en alumn som inte avlagt examen, 

vilket motsvarar 2,7 % av svarsgruppen, och en alumn som har avstått från att besvara 

frågan. 

Samhällsplanerarprogrammet har endast med en fråga om när man började studera på 

programmet. 25,0 % påbörjade studierna 2009, 58,3 % påbörjade studierna 2010 och 

16,7 % 2011. 
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Attityder till utbildningen 

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

vid Karlstads universitet? 

Tabell 4 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Ekonomprogrammet 1,6 % 1,6 % 6,6 % 29,5 % 60,7 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

- - - 10,8 % 86,5 % 

Programmet i IT-Design - - - 23,1 % 76,9 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

- - - 66,7 % 33,3 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - 50,0 % - 50,0 % 

Samhällsplanerarprogrammet - 8,3 % - 50,0 % 41,7 % 

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

 

93,0 % av svarsgruppen från samtliga program instämmer helt eller delvis i påståendet. 

Männen verkar ha trivts något bättre än kvinnorna. Bland männen är det 97,8 % som 

instämmer helt eller delvis i påståendet och bland kvinnorna 91,5 %. Bland männen är 

det ingen som tar avstånd ifrån påståendet, bland kvinnorna 3,6 %. 

De program som har störst andel alumner som instämmer helt eller delvis i påståendet 

är Magisterprogrammet i Projektledning, Programmet i IT-Design samt 

Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap. 97,3 %, 100 % respektive 100 % av de 

svarande anger att de instämmer helt eller delvis i påståendet. 

På Ekonomprogrammet instämmer 90,2 % av svarsgruppen helt eller delvis i 

påståendet. Detta kan jämföras med alumnstudien från 2011 då 96 % av alumnerna 

från Ekonomprogrammet angav att de instämde helt eller delvis i påståendet (Haglund, 

Hong 2012). 
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Tabell 5 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Nationalekonomi - - - 50,0 % 50,0 % 

Företagsekonomi, 

redovisning 

2,6 % 2,6 % 10,5 % 18,4 % 65,8 % 

Företagsekonomi, 

marknadsföring 

- - - 50,0 % 50,0 % 

Övriga inriktningar - - - 42,9 % 57,1 % 

 

Alumner från Företagsekonomi - redovisning, är den inriktning på 

Ekonomprogrammet som har störst andel alumner som helt eller delvis tar avstånd från 

påståendet, även om 84,2 % anger att de instämmer helt eller delvis i påståendet. 

Tabell 6 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Campus - - - 4,0 % 96,0 % 

Distans - - - 50,0 % 50,0 % 

Både och - - - - 100 % 

 

I svarsgruppen från Magisterprogrammet i Projektledning anger 97,3 % att de 

instämmer helt eller delvis i påståendet. De alumner som läst på campus eller blandat 

studier på campus med studier på distans är de alumner som i allra högst grad 

instämmer helt eller delvis i påståendet. 

I alumnstudien 2011 var andelen som instämde helt eller delvis i påståendet på 98 % 

respektive 95 % för lång respektive kort utbildning (Haglund, Hong 2012). 
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I hur hög grad instämmer du i påståendet: Jag är mycket nöjd med den utbildning jag 

gått vid Karlstads universitet? 

Tabell 7 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Ekonomprogrammet - 9,8 % 9,8 % 55,7 % 24,6 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

- - 2,7 % 24,3 % 70,3 % 

Programmet i IT-Design - - 30,8 % 46,2 % 23,1 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

- - - 33,3 % 66,7 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

50,0 % - - - 50,0 % 

Samhällsplanerarprogrammet 8,3 % 8,3 % - 83,3 % - 

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

 

83,6 % av sammanlagda svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 

Kvinnorna är mer nöjda med sinn utbildning än männen. 88,2 % av kvinnorna 

instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med 75,4 % av männen.  

Magisterprogrammet i Projektledning är det program som har de alumner som är mest 

nöjda med sin utbildning. 94,6 % av de svarande anger att de instämmer helt eller 

delvis i påståendet. Denna andel var i alumnstudien 2011 98 % för lång utbildning 

respektive 97 % för kort utbildning (Haglund, Hong 2012). 

Ekonomprogrammet är det program som har de minst nöjda alumnerna, även om  

80,3 % anger att de instämmer helt eller delvis i påståendet. 2011 angav 85 % av 

alumnerna från Ekonomprogrammet att de instämde helt eller delvis i påståendet 

(Haglund, Hong 2012). 

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 %. 

 
  



 

15 

 

Tabell 8 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Nationalekonomi - - 12,5 % 75,0 % 12,5 % 

Företagsekonomi, 

redovisning 

- 7,9 % 10,5 % 60,5 % 21,1 % 

Företagsekonomi, 

marknadsföring 

- 12,5 % 12,5 % 37,5 % 37,5 % 

Övriga inriktningar - 28,6 % - 28,6 % 42,9 % 

 

Alumner från Ekonomprogrammets inriktning Nationalekonomi är mest nöjda med sin 

utbildning av Ekonomprogrammets inriktningar. 87,5 % instämmer helt eller delvis i 

påståendet. Alumner från övriga inriktningar är minst nöjda med utbildningen. Av 

dessa alumner instämmer 71,5 % helt eller delvis i påståendet och 28,6 % tar delvis 

avstånd från påståendet.  

 

Tabell 9 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Campus - - 4,0 % 20,0 % 76,0 % 

Distans - - - 66,7 % 33,3 % 

Både och - - - - 100 % 

  

Alumner från Magisterprogrammet i Projektledning är överlag mycket nöjda med sin 

utbildning, oavsett om de studerat på campus, distans eller har blandat de båda 

studieformerna. 94,6 % av hela svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 

76,0 % av de alumner som studerat på campus respektive 100 % av de alumner som 

blandat de båda studieformerna instämmer helt i påståendet. Samtliga alumner som 

studerat på distans instämmer helt eller delvis i påståendet, men den andel som 

instämmer helt är avsevärt lägre för denna grupp alumner. 
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I hur hög grad instämmer du i påståendet: Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet 

efter avslutade studier? 

Tabell 10 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Ekonomprogrammet 1,6 % 24,6 % 19,7 % 44,3 % 9,8 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

- 5,4 % 21,6 % 35,1 % 35,1 % 

Programmet i IT-Design - 23,1 % 15,4 % 23,1 % 38,5 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

- - - 100 % - 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

50,0 % - 50,0 % - - 

Samhällsplanerarprogrammet - 25,0% 41,7 % 33,0 % - 

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

 

Många alumner i den sammanlagda svarsgruppen tycker inte att de var förberedda för 

arbetslivet efter avslutade studier vid Karlstads universitet. Endast 58 % instämmer 

helt eller delvis i påståendet och 19,6 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet. 

Kvinnorna kände sig mer förberedda för arbetslivet än männen. 67,1 % av kvinnorna 

instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med 42,2 % av männen.  

Av de alumner som instämde helt eller delvis i påståendet att de är nöjda med den 

utbildning de gått vid Karlstads universitet är det 68,2 % som också instämmer helt 

eller delvis i påståendet att de var förberedda för arbetslivet. 

Alumner som studerat på Magisterprogrammet i Projektledning kände sig mer 

förberedda för yrkeslivet än övriga. 70,2 % instämmer helt eller delvis i påståendet och 

5,4 % tar delvis avstånd från det. Alumner från Ekonomprogrammet, Programmet i IT-

Design och Samhällsplanerarprogrammet kände sig minst förberedda för arbetslivet 

efter avslutade studier på sitt respektive program. 54,1 %, 61,6 % respektive 33,0 % 

instämmer helt eller delvis i påståendet, 26,2 %, 23,1 % respektive 25,0 % tar helt eller 

delvis avstånd från påståendet. Av alumnerna på Samhällsplanerarprogrammet är det 

ingen som instämmer helt i påståendet men heller ingen som tar helt avstånd ifrån det. 

Resultatet för Ekonomprogrammet är relativt likartat med resultatet i alumnstudien 

från 2011, förutom att andelen som helt eller delvis tog avstånd från påståendet var 

lägre då.  Då angav 18 % av svarsgruppen att de helt eller delvis tog avstånd från 
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påståendet, 53 % angav att de instämde helt eller delvis i påståendet (Haglund, Hong 

2012). 

 

Tabell 11 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Nationalekonomi - 37,5 % 25,0 % 37,5% - 

Företagsekonomi, 

redovisning 

2,6 % 23,7 % 15,8 % 47,4 % 10,5 % 

Företagsekonomi, 

marknadsföring 

- 25,0 % 12,5 % 50,0 % 12,5 % 

Övriga inriktningar - 14,3 % 42,9 % 28,6 % 14,3 % 

 

Av de alumner som studerat på Ekonomprogrammet är alumner från inriktningen 

Nationalekonomi den grupp som har den största andelen som inte känner sig 

förberedda för yrkeslivet. 37,5 % av denna svarsgrupp tar delvis avstånd från 

påståendet., lika stor andel som delvis instämmer i påståendet. Ingen tar helt avstånd 

från eller instämmer helt i påståendet. 

Alumner med inriktning Företagsekonomi - redovisning och Företagsekonomi - 

marknadsföring är de alumner från Ekonomprogrammet som kände sig mest 

förberedda för yrkeslivet. 57,9 % respektive 62,5 % svarar att de instämmer helt eller 

delvis i påståendet. 

 

Tabell 12 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Campus - 8,0 % 24,0 % 32,0 % 36,0 % 

Distans - - 16,7 % 50,0 % 33,3 % 

Både och - - 20,0 % 40,0 % 40,0 % 

  

Alumner från Magisterprogrammet i Projektledning kände sig mest förberedda för 

yrkeslivet efter avslutade studier och av dessa är det alumner som studerat på distans 

eller blandat campusstudier med distansstudier som har den största andelen alumner 

somt instämmer helt eller delvis i påståendet, 83,3 % respektive 80,0 %. 

Den enda grupp som tar avstånd från påståendet är alumner som studerat på campus. 
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I hur hög grad instämmer du i påståendet: Jag har stor användning av min utbildning 

i min nuvarande sysselsättning? 

Tabell 13 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Ekonomprogrammet 1,6 % 14,8 % 18,0 % 42,6 % 23,0 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

- 5,4 % 21,6 % 48,6 % 21,6 % 

Programmet i IT-Design - - 30,8 % 23,1 % 46,2 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

- - 100 % - - 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

50,0 % 50,0 % - - - 

Samhällsplanerarprogrammet 16,7 % 8,3 % 16, % 50,0 % 8,3 % 

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

 

64,1 % av den sammanlagda svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet och 

12,5 % tar helt eller delvis avstånd från påståendet.  

Större andel kvinnor än män tycker sig ha användning av sin utbildning i sin 

nuvarande sysselsättning. 69,5 % av kvinnorna instämmer helt eller delvis i påståendet 

jämfört med 55,6 % av männen. 

Magisterprogrammet i Projektledning och Programmet i IT-design har högsta andelen 

alumner som instämmer helt eller delvis i påståendet, 70,2 % respektive 69,3 % anger 

något av dessa svarsalternativ. Samhällsplanerarprogrammet avviker mest med 58,3 % 

av svarsgruppen som instämmer helt eller delvis i påståendet och 25,0 % som helt eller 

delvis tar avstånd från påståendet. 

I 2011 års alumnstudie angav 66 % (kort utbildning) och 81 % (lång utbildning) av 

alumnerna från Magisterprogrammet i Projektledning att de instämde helt eller delvis i 

påståendet och för Ekonomprogrammet låg motsvarande andel på 67 % (Haglund, 

Hong 2012). I årets resultat för dessa två program kan ingen direkt skillnad ses då  

70,2 % av projektledarna och 65,6 % av ekonomerna instämde helt eller delvis i 

påståendet. 

Relevant bakgrundsinformation för det här påståendet kan vara hur stor andel av 

alumnerna som har sysselsättning inom det område de utbildat sig, se tabell 14. 
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Tabell 14 

 Ja Nej 

Ekonomprogrammet 65,6 % 34,4 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

46,0 % 48,6 % 

Programmet i IT-Design 61,6 % 30,8 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

- 100 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- 100 % 

Samhällsplanerarprogrammet 66,6 % 33,3% 

Totalt 57,0 % 43,0 % 

 

Alumner från Magisterprogramet i Projektledning har högst andel alumner som inte 

har sysselsättning inom sitt utbildningsområde. En anledning till detta resultat kan vara 

att 94,6 % av dessa alumner också har tagit examen i annat ämne. 

Vid en jämförelse av tabell 13 och 14 kan man se att andelen som instämmer helt eller 

delvis i påståendet att man har stor användning av sin utbildning i sin nuvarande 

sysselsättning överensstämmer ganska väl med andelen som har sysselsättning inom 

sitt utbildningsområde. Av de som har sysselsättning inom sitt utbildningsområde 

instämmer 91,8 % helt eller delvis i påståendet. Av de som inte har sysselsättning 

inom sitt utbildningsområde är andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet 

60,4 %. 

I alumnstudien från Lunds och Uppsala universitet ställdes frågan om det nuvarande 

arbetet överensstämmer med ämnesområdet i magister/masterutbildningen. 45 % 

respektive 49 % svarade helt eller till största delen, 42 % respektive 35 % svarade till 

viss del och 13 % respektive 16 % arbetade inom ett annat ämnesområde (Björnemark 

m.fl. 2014). På fakultetsnivå angav 84 % av alumnerna från ekonomihögskolan och 88 

% av alumnerna från samhällsvetenskap i Lund att det nuvarande arbetet helt, till 

största delen eller till viss del överensstämde med ämnesområdet respektive 81 % av 

samhällsalumnerna från Uppsala. 
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Tabell 15 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Nationalekonomi - 37,5 % 12,5 % 25,0 % 25,0 % 

Företagsekonomi, 

redovisning 

2,6 % 7,9 % % 15,8 % 50,0 % 23,7 % 

Företagsekonomi, 

marknadsföring 

- 12,5 % 12,5 % 62,5 % 12,5 % 

Övriga inriktningar - 28,6 % 42,9 % 14,3 % 14,3 % 

 

Ekonomprogrammets inriktningar Företagsekonomi - redovisning och 

Företagsekonomi - marknadsföring har störst andel alumner som anser sig ha stor 

användning av sin utbildning i sin nuvarande sysselsättning. 73,7 % respektive 75,0 % 

instämmer helt eller delvis i påståendet. Nationalekonomi är den inriktning som har 

den högsta andelen, 37,5 %, som helt eller delvis tar avstånd från påståendet. Andelen 

nationalekonomer som instämmer helt eller delvis är 50,0 %.  Övriga inriktningar har 

lägst andel alumner som instämmer helt eller delvis i påståendet, endast 28,6 %. 

 

Tabell 16 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Campus - 4,0 % 24,0 % 56,0 % 16,0 % 

Distans - - 33,0 % 50,0 % 16,7 % 

Både och - 20,0 % - 20,0 % 60,0 % 

  

Tittar man på Magisterprogrammet i Projektledning så är det alumner som blandat 

studier på campus med studier på distans som har högsta andelen som helt eller delvis 

instämmer i påståendet, 80,0 %. För övriga två studieformer är denna andel 72,0 % 

respektive 66,7 %. 
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Kartläggning av studier utomlands 

Genomförde du någon del av dina studier i utlandet? 

Tabell 17 

 Ja Nej 

Ekonomprogrammet 14,8 % 85,2 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

13,5 % 83,8 % 

Programmet i IT-Design - 100 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

33,3 % 66,7 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- 100 % 

Samhällsplanerarprogrammet - 100 % 

Totalt 11,7 % 88,3 % 

 

Majoriteten av svarsgruppen har inte studerat utomlands. Endast 11,7 % svarar att de 

genomfört någon del av sina studier utomlands. Då 94,6 % av alumnerna från 

Magisterprogrammet i Projektledning har tagit examen i annat ämne är det omöjligt att 

säga om utlandsstudierna genomfördes under tiden de läste kurser i projektledning.  

Fler män än kvinnor valde att genomföra någon del av sina studier utomlands. Bland 

männen är denna andel 17,8 % och bland kvinnorna 8,5 %. 

Samma fråga förekom 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). 

Tabell 18 

 Ja Nej 

Nationalekonomi 25,0 % 75,0 % 

Företagsekonomi, 

redovisning 

7,9 % 92,1 % 

Företagsekonomi, 

marknadsföring 

37,5 % 62,5 % 

Övriga inriktningar 14,3 % 85,7 % 

 

Andelen som har studerat utomlands varierar mycket mellan de olika inriktningarna på 

Ekonomprogrammet. Högst andel har Företagsekonomi – inriktning marknadsföring 

där 37,5 % har genomfört någon del av utbildningen utomlands. 
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Kartläggning av sysselsättningen 

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

sysselsättning? 

Tabell 19 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Ekonomprogrammet 6,6 % 4,9 % 6,6 % 36,1 % 45,9 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

2,7 % 5,4 % 16,2 % 24,3 % 48,6 % 

Programmet i IT-Design 7,7 % - - 23,1 % 61,5 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

33,3 % - - - 66,7 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

50,0 % - 50,0 % - - 

Samhällsplanerarprogrammet 16,7 % 8,3 % 8,3 % 16,7 % 50,0 % 

Totalt 7,8 % 7,0 % 9,4 % 28,1 % 48,4 % 

 

76,5 % av den totala svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 14,8 % tar 

helt eller delvis avstånd från påståendet. Av de alumner som har en tillsvidare 

anställning är andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet 83,6 %. Av de 

alumner som har sysselsättning inom sitt utbildningsområde instämmer 91,8 % helt 

eller delvis i påståendet. 

Fler kvinnor än män instämmer helt i påståendet, 57,3 % jämfört med 33,3 %, men om 

man tittar på andelen som instämmer helt eller delvis så är den andelen något högre 

bland männen, 80,0 % jämfört med 75,6 %. 

Alumner från Ekonomprogrammet och Programmet i IT-Design verkar mest nöjda 

med sin nuvarande sysselsättning. 82,0 % respektive 84,6 % anger att de instämmer 

helt eller delvis i påståendet.  

I 2011 års alumnstudie angav 86 % av alumnerna från Ekonomprogrammet att de 

instämde helt eller delvis i påståendet (Haglund, Hong 2012). Då hade 64 % av 

ekonomerna sysselsättning inom sitt utbildningsområde, mot 65,6 % av ekonomerna i 

årets studie. 

Minst nöjda är alumner från Samhällsplanerarprogrammet där endast 66,7 % angett att 

de instämmer helt eller delvis i påståendet. 
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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). 

 

Tabell 20 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Nationalekonomi 12,5 % 12,5 % - 50,0 % 25,0 % 

Företagsekonomi, 

redovisning 

7,9 % 2,6 % 7,9 % 28,9 % 52,6 % 

Företagsekonomi, 

marknadsföring 

- 12,5 % - 50,0 % 37,5 % 

Övriga inriktningar - - 14,3 % 42,9 % 42,9 % 

 

Alumner från Ekonomprogrammet är överlag nöjda med sin nuvarande sysselsättning. 

Mest nöjda är alumner med inriktning Företagsekonomi – marknadsföring där 87,5 % 

av svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 

  

Tabell 21 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Campus 4,0 % 8,0 % 20,0 % 28,0 % 40,0 % 

Distans - - - 16,7 % 83,3 % 

Både och - - 20,0 % 20,0 % 60,0 % 

 

72,9 % av svarsgruppen i Magisterprogrammet i Projektledning instämmer helt eller 

delvis i påståendet. De alumner som läst på distans är de som är överlägset nöjdast 

med sin sysselsättning idag, då hela svarsgruppen instämmer helt eller delvis i 

påståendet. 
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Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

Tabell 22 

 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 

Ekonomprogrammet 50,8 % 14,8 % 14,8 % 18,0 % 1,6 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

- - - - - 

Programmet i IT-Design 38,5 % 7,7 % 15,4 % 23,1 % 15,4 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

66,7 % - - 33,3 % - 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - - 100 % - 

Samhällsplanerarprogrammet 16,7 % 8,3 % 8,3 % * 41,7 % 

**  

16,7 % 

* Efter 3-6 månader 

** Efter 6 månader eller mer 

Denna fråga förekom i samtliga enkäter förutom den som gick ut till 

Magisterprogrammet i Projektledning. Samhällsplanerarprogrammet valde att ha egna 

svarsalternativ. Förutom att tidsperioderna skiljde sig åt fanns även svarsalternativet 

”Jag har inte ett arbete inom den inriktning jag valde för mina studier”. 1 alumn, 

motsvarande 8,3 % av svarsgruppen, anger detta alternativ. 

31,2 % av de alumner som fått besvara denna fråga hade arbete redan innan 

utbildningen avslutats, 3,9 % hade ännu inte fått arbete när enkäten besvarades. Bland 

männen hade 2,2 % ännu inte fått arbete, bland kvinnorna 4,9 %. 

Alumner från Ekonomprogrammet hade nästan alla fått arbete när enkäten besvarades. 

Endast 1,6 % av de svarande hade ännu inte fått arbete vid svarstillfället.  

Inom 4 månader efter avlagd examen hade mellan 68,1 % och 69,2 % av den aktuella 

svarsgruppen fått arbete.  

I 2011 års alumnstudie från Karlstad hade 43 % arbete redan innan de avslutat 

studierna och 2 % hade vid svarstillfället ännu inte fått arbete (Haglund, Hong 2012). 

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

hade 81 % av alumnerna från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet fått arbete 

inom 6 månader efter avlagd examen. 6 % hade ännu inte fått arbete. För de 
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samhällsvetenskapliga programmen var motsvarande siffror 66 % vid Lunds 

universitet och 76 % vid Uppsala universitet respektive 13 % och 9 %. 

 

Värt att notera är att i svarsgruppen ingår alumner som fortsatt att studera på högskola 

och universitet samt att det för vissa av alumnerna inte var så länge sedan som de tog 

ut sin examen.  

 

I svarsgruppen kan man se att av de alumner som tog ut sin examen 2010 har 7,7 % 

ännu inte fått arbete vid svarstillfället, av de som tog ut sin examen 2011 och 2012 var 

denna andel 2,2 % respektive 6,2 %.  Dock är flertalet av dessa föräldralediga eller så 

har de valt att studera vidare. 
 

Tabell 23 

 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 

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

Företagsekonomi, 

redovisning 

47,4 % 15,8 % 13,2 % 21,1 % 2,6 % 

Företagsekonomi, 

marknadsföring 

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

Övriga inriktningar 42,9 % 14,3 % 28,6 % 14,3 % - 

 

Alumner från Ekonomprogrammets inriktningar Nationalekonomi och 

Företagsekonomi - marknadsföring har högst andel bland ekonomprogrammets 

inriktningar som fått arbete redan innan de avslutat sin utbildning, 62,5 % för vardera 

inriktningen. 

Den enda inriktning på Ekonomprogrammet där det finns alumner som ännu inte fått 

arbete vid svarstillfället är Företagsekonomi – redovisning. 
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Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 

Tabell 24 
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Ekonomprogrammet 75,4 % 16,4 % 1,6 % - 1,6 % 3,3 % - 1,6 % 

Magisterprogrammet 

i Projektledning 

78,4 % 8,1 % 

* 

8,1 % 

** 

2,7 % 

** 

2,7 % 

* 

- 2,7 % 

*** 

2,7 % 

*** 

Programmet i IT-

Design 

69,2 % 7,7 % - - 7,7 % - - 15,4 

% 

Magisterprogrammet 

i Arbetsvetenskap 

66,7 % - - - 33,3 % - - - 

Magisterprogrammet 

i Nationalekonomi 

- 100 % - - - - -  

Samhällsplanerar-

programmet 

50,0 % 

* 

41,7 % - 16,7 % 

* 

- - - - 

Totalt 71,8 % 16,4 % 3,1 % 2,3 % 3,1 % 1,6 % 0,8 % 3,1 % 

 

71,8 % av den totala svarsgruppen har en tillsvidareanställning, heltid eller deltid 

specificeras inte vilket resulterat i att några respondenter valt att ange flera 

svarsalternativ. 

Några alumner från Magisterprogrammet i Projektledning har valt att kryssa för flera 

alternativ. En alumn kryssade för alternativen visstidsanställd och går 

forskarutbildning*, en annan egen företagare och vidare studier vid 

högskola/universitet** och en tredje sjukskriven och arbetslös***. 

En alumn från samhällsplanerarprogrammet har angett de två alternativen 

tillsvidareanställd och vidare studier på högskola/universitet*. 

Dessa alumner redovisas på båda svarsalternativen, vilket innebär att procentsatserna 

inte summerar till 100 %. 

I princip lika stor andel kvinnor som män har en tillsvidareanställning, 72,0 % 

respektive 71,1 %. En större andel av kvinnorna har en visstidsanställning medan i sin 

tur en större del av männen är egna företagare. 

92,3 % av alumnerna med examen 2010, 88,2 % av alumnerna med examen från 2011 

respektive 75,6 % av alumnerna med examen från 2012 har en tillsvidareanställning.  
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Alumner från Ekonomprogrammet och Magisterprogrammet i Projektledning har 

högst andel tillsvidareanställda i sina respektive svarsgrupper, 75,4 % respektive  

78,4 %. I 2011 års alumnstudie hade 84 % av ekonomerna och 67 % (kort utbildning) 

respektive 75 % (lång utbildning) av projektledarna en tillsvidareanställning (Haglund, 

Hong 2012). 

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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Nationalekonomi 50,0 % 37,5 %  - 12,5% - - - 

Företagsekonomi, 

redovisning 

76,3 % 15,8 % - - - 5,3 % - 2,6 % 

Företagsekonomi, 

marknadsföring 

87,5 % 12,5 % - - - - - - 

Övriga inriktningar 85,7 % - 14,3 % - - - - - 

 

Inom Ekonomprogrammet har inriktningen Företagsekonomi – marknadsföring och 

övriga inriktningar högst andel tillsvidareanställda, 87,5 % respektive 85,7 %. Lägst 

andel har inriktningen Nationalekonomi med 50,0 % tillsvidareanställda. 
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Tabell 26 
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Campus 84,0 % 8,0 % 4,0 % 

** 

4,0 % 

** 

- - 4,0 % 

*** 

- 4,0 % 

*** 

Distans 66,7 % - 33,0 % - - - - - - 

Både och 80,0 % 20,0 % 

* 

- - 20,0 % 

* 

- - - 15,4 % 

 

För Magisterprogrammet i Projektledning har alumner som studerat på campus eller 

som kombinerat studier på campus med studier på distans högst andelar 

tillsvidareanställda, 84,0 % respektive 80,0 % från sina respektive svarsgrupper. 

 

Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du förnärvarande? 

Tabell 27 
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Ekonomprogrammet 1,6 % 1,6 % 60,7 % 11,5 % 1,6 % 16,4 % 6,6 % 29,5 % 

Magisterprogrammet 

i Projektledning 

- - - - - - - - 

Programmet i IT-

Design 

15,4 % - 61,5 % - 7,7 % 7,7 % - 15,4 % 

Magisterprogrammet 

i Arbetsvetenskap 

- - - 66,7 % - 33,3 % - 100 % 

Magisterprogrammet 

i Nationalekonomi 

- - - 50,0 % - 50,0 % - 100 % 

Samhällsplanerar-

programmet 

8,3 % - 25,0 % - - - - 66,7 % 

Totalt 8,4 % - 52,8 % - - - - 36,3 % 
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Denna fråga ingick inte i den enkät som skickades till alumnerna från 

Magisterprogrammet i Projektledning.  

I övriga svarsgruppen så är 52,8 % anställda inom privat/enskild sektor och 36,3 % 

inom offentlig sektor. 

De flesta av alumnerna från Ekonomprogrammet och Programmet i IT-Design, 60,7 % 

respektive  

61,5 %, var vid svarstillfället anställda inom privata/enskilda företag. 29,5 % 

respektive 15,4 % var vid svarstillfället anställda inom offentlig sektor. 

För övriga program dominerar alumner som är anställda inom offentlig sektor. 

Samhällsplanerarprogrammet har vid svarstillfället 66,7 % av sina alumner anställda 

inom offentlig sektor. 

I alumnundersökningen 2011 hade 75 % av ekonomerna anställning inom 

privat/enskild arbetsmarknadssektor och 17 % inom offentlig sektor (Haglund, Hong 

2012). 

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). 

 

Tabell 28 

 

Ja
g

 h
ar

 ä
n

n
u

 i
n

te
 f

åt
t 

ar
b

et
e 

E
g

et
 f

ö
re

ta
g

 

P
ri

v
at

/e
n

sk
il

d
 

K
o

m
m

u
n

 

L
an

d
st

in
g

 

S
ta

tl
ig

 

In
te

rn
at

io
n

el
l 

O
ff

en
tl

ig
 s

ek
to

r 

Nationalekonomi - - 50,0 % 12,5 % - 37,5 % - 50,0 % 

Företagsekonomi, 

redovisning 

2,6 % - 63,2 % 10,5 % - 18,4 % 5,3 % 28,9 %  

Företagsekonomi, 

marknadsföring 

- - 75,0 % 12,5 % - - 12,5 % 12,5 % 

Övriga inriktningar - 14,3 % 42,9 % 14,3 % 14,3 % - 14,3 % 28,6 % 
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För alumner från Ekonomprogrammets inriktning Nationalekonomi är halva 

svarsgruppen anställd inom privat/enskild sektor och halva inom offentlig sektor. 

Övriga inriktningar har flertalet alumner anställda inom privat/enskild sektor. 

 

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

Karlstads universitet? 

Tabell 29 

 Ja, jag jobbar 

utomlands 

Ja, jag har jobbat 

utomlands 

Nej, jag har inte 

jobbat utomlands 

Ekonomprogrammet - 3,3 % 96,7 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

2,7 % 13,5 % 81,1 % 

Programmet i IT-Design - - 100 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

33,3 % - 66,7 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - 100 % 

Samhällsplanerarprogrammet - - 100 % 

Totalt 1,6 % 5,5 % 92,2 % 

 

De flesta alumner, 92,2 %, har endast jobbat i Sverige efter det att de tagit ut sin 

examen. Endast 7,1 % jobbar eller har jobbat utomlands. Magisterprogrammet i 

Projektledning är det program som har flest alumner som jobbar eller har jobbat 

utomlands, 16,2 %. När en liknande fråga ställdes i alumnstudien från Lunds 

universitet och Uppsala universitet angav 13 % av de svenska alumnerna från Lund att 

de arbetade utomlands och 6 % av de svenska alumnerna från Uppsala (Björnemark 

m.fl. 2014). 

För Samhällsplanerarprogrammet ställdes även mer specifika frågor om var arbetet 

finns. Hälften av de alumner som besvarat enkäten har sitt arbete i Värmland. 16,7 % 

har sitt arbete i något av storstadsområdena (Stockholm, Göteborg, Malmö), 16,7 % 

har sitt arbete i Mellansverige (ej i storstadsområdena eller Värmland) och 8,3 har sitt 

arbete i södra Sverige (ej i storstadsområdena). 
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Detaljerade åsikter om utbildningen 

Vad anser du varit särskilt bra i dina studier vid Karlstad universitet? 

Ekonomprogrammet 

 Bred utbildning 

 Praktiktermin vid den fria terminen 

 Bra lärare 

 Bra kontakt med lärare 

 Gemenskapen 

 Lokalerna/Universitetet 

 Studentlivet 

Magisterprogrammet i Projektledning 

 Användbara kunskaper 

 Verklighetsanknytning/Koppling till arbetslivet 

 Bra och erfarna lärare 

Programmet i IT-Design 

 Bra bredd 

 Bra arbetsmiljö 

Samhällsplanerarprogrammet 

 Valfri termin – praktik 

 Bra bredd 

 

Vad anser du varit mindre bra i dina studier vid Karlstads universitet? 

Ekonomprogrammet 

 Otydlig information kring examensarbeten/uppsatser 

 Större anknytning till verkligheten 

 Större anknytning till arbetslivet 

 Ingen praktik/Mer praktik 

 Varierande lärarkompetens 
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Magisterprogrammet i Projektledning 

 Mer projekt med arbetsgivare/Praktik 

 Mer kontakt med arbetslivet i ämnen som inte traditionellt är kopplat till 

projektledning 

 Svårigheter med grupparbeten på distans 

Programmet i IT-Design 

 Saknades kurser i aktuella/moderna tekniker 

Samhällsplanerarprogrammet 

 Liten anknytning till verkligheten 

 

Vad anser du har saknats i dina studier vid Karlstads universitet? 

Ekonomprogrammet 

 Bättre relation och utbyte med näringslivet 

 Praktik 

 Verklighetsanpassade uppgifter 

 Lärarledda lektioner 

Magisterprogrammet i Projektledning 

 Praktik 

 Mer praktisk tillämpning 

 Koppling till arbetslivet/näringslivet 

Programmet i IT-Design 

 Kurser inom ny teknik, web, informatik 

Samhällsplanerarprogrammet 

 Fysisk planering 

 Koppling/anknytning till arbetslivet 
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Sammanfattning 

Kvalitetsredovisning 

Alumnundersökningen genomfördes på uppdrag av ledningen för Fakulteten för 

Humaniora och Samhällsvetenskap. 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. 

Undersökningen genomfördes som en totalundersökning i målpopulationen, den 

population man ideellt vill undersöka. Målpopulationen i årets studie är de alumner 

som examinerats från Ekonomprogrammet, Magisterprogrammet i Projektledning, 

Programmet i IT-Design, Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap, 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi samt Samhällsplanerarprogrammet under åren 

2010, 2011 och 2012. 

Informationen samlades in med hjälp av postenkäter och webbenkäter. Första utskicket 

gjordes i november 2014. Kompletterande utskick gjordes i januari 2015. Första 

utskicket gick till samtliga alumner i populationen. I andra utskicket skickades endast 

enkäter ut till de alumner som inte redan besvarat enkäten. Efter andra utskicket 

gjordes urval från bortfallet för en uppföljning per telefon. Urvalsstorleken i bortfallet 

var totalt 66 alumner. Resultatet blev 7 inkomna svar. 

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.  

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 tabeller. I tidigare 

undersökningar har man redovisat andelar utifrån antal svar som inkommit på var och 

en fråga, och inte utifrån hela svarsgruppen. Här utgår alla beräkningar av 

procentsatser från hela svarsgruppen, vilket innebär att andelarna inte nödvändigtvis 

behöver komma upp i 100 % på grund av partiellt bortfall. En annan konsekvens är 

också att de procentsatser som redovisas i denna studie är något lägre än de 

procentsatser som redovisas i tidigare studier. 

På grund av det stora bortfallet, 61,4 %, blir resultatet osäkert. Som ett exempel angavs 

i resultatet att 71,8 % i svarsgruppen har en tillsvidareanställning. I populationen ligger 

denna andel mellan 27,7 % och 89,2 %. Om man kan anta att egenskaperna i bortfallet 

är liknande egenskaperna i svarandegruppen kan man uttala sig om resultatet med 

större säkerhet. 
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Då antalet svar från urvalet i bortfallet är så lågt är det riskabelt att uttala sig om 

likheter eller olikheter med svarsgruppen. Det kan vara så att likheterna är stora 

eftersom ursprunglig svarsgrupp och svarsgrupp i bortfallet har liknande svar, men det 

kan också vara så att de som besvarat enkäten i bortfallet inte är representativa för 

bortfallet. Den känsla Dan Larsson, som ansvarade för telefonintervjuerna, fick var att 

de som tog sig tid att besvara enkäten i bortfallet inte är representativa i populationen 

utan kanske är de alumner som i högre grad har sysselsättning och är nöjda med sin 

sysselsättning. 

På frågan om anställningsform svarade 6 av de 7 alumnerna i bortfallsgruppen att de 

hade en tillsvidareanställning. Detta motsvarar 85,7 %, alltså en högre andel än i 

svarsgruppen. 

På frågan hur man trivdes under studietiden instämde 100 % i bortfallsgruppen helt i 

påståendet att jämföra med 67,2 % i svarsgruppen. På frågan om man är nöjd med den 

utbildning man fått instämde 71,4 % av svarsgruppen i bortfallet helt i påståendet, 

övriga 28,6 % delvis. I svarsgruppen låg motsvarande andelar på 36,7 % respektive 

46,9 %. I bortfallets svarsgrupp instämde 42,9 % helt i påståendet att de var väl 

förberedda för arbetslivet efter avslutade studier, övriga 57,1 % instämde delvis i 

påståendet. I svarsgruppen 18,9 % respektive 39,1 %.   

På påståendet om man har användning av sin utbildning i sin nuvarande sysselsättning 

instämde  

71,4 % av bortfallsgruppen helt i påståendet, 28,6 % delvis. I svarsgruppen ligger 

motsvarande andelar på 22,7 % respektive 41,4 % helt eller delvis i påståendet.  

Endast en i bortfallsgruppen har inte fått jobb än, i svarsgruppen angav 3.1 % att de 

inte fått jobb än. 

Detta tyder dock på att de som deltog i bortfallsundersökningen inte är representativa 

för vare sig målpopulationen eller bortfallsgruppen. 

Bortfallsfel är en källa som ger upphov till systematiska fel eller skeva resultat i 

statistiska undersökningar. Andra källor till fel är täckningsfel, mätfel och 

bearbetningsfel. Dessa feltyper är svårare att uppskatta storleken av än bortfallsfelet, 

som man i en totalundersökning kan göra en uppskattning av. 

Täckningsfel uppkommer på grund av att den ram eller förteckning man har över 

målpopulationen inte överensstämmer med målpopulationen. Risken för täckningsfel 

bedöms som liten eftersom populationen är väl avgränsad i tid och rum och att 

förteckningar finns över vem som avlagt en examen och när detta inträffade. Den 

eventuella övertäckning som finns bedöms vara relativt liten. 
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Mätfel uppkommer bland annat på grund av att frågor är felformulerade eller att 

respondenten inte minns. Det finns till exempel 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 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 

De alumner som har deltagit i undersökningen trivdes bra under sin studietid i Karlstad 

och de flesta är nöjda med sin utbildning. Däremot känner många att studierna inte 

förberett dem för yrkeslivet och att de inte har användning för sin utbildning i sin 

nuvarande sysselsättning. Bland de alumner som har arbete inom sitt 

utbildningsområde är det däremot många som tycker att de har användning av 

utbildningen i sin nuvarande sysselsättning. 

Andelen alumner som har jobb är hög. Endast 3,9 % hade vid svarstillfället ännu inte 

fått jobb. Ganska många är dessutom 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. 

Skillnader i resultaten förekommer, inte bara mellan programmen, utan också mellan 

olika inriktningar på programmen. 

Dessutom kan man i många frågor även se skillnader mellan könen. 

Vid den jämförelse som har gjorts mellan Karlstads universitet, Lunds universitet och 

Uppsala universitet kan man se att alumner från Karlstads universitet står sig väl i 

jämförelse med alumner från Lunds universitet och Uppsala universitet, både vad 

gäller attityder till utbildning och sysselsättningen idag. 
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