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Förord 
 

Föreliggande studie har genomförts under hösten 2016 på uppdrag av och i samarbete med 
ansvariga för utbildningsprogrammen inom Fakulteten för hälsa, natur- och 
teknikvetenskap vid Karlstads universitet.  Regelbundna alumniundersökningar är numera 
en del av den kontinuerliga uppföljning som föreskrivs i fakultetens manual för 
kvalitetssystem som fastställdes 2016-09-221. 

Programledarna för nedanstående program har bidragit med värdefulla synpunkter när vi 
tagit fram urval och enkätformulär och de har dessutom varit med och tolkat resultaten. 
De programledare och program som deltagit i studien är: 

• Johanne-Sophie Selmer, Biologiprogrammet 
• Jonny Wijkander, Biovetenskapligt program 
• Susanne Tornhamre, Inriktningsansvarig Receptarie 
• Jonas Berghel, Civilingenjörsprogrammet Energi- och Miljöteknik 
• Per Hurtig, Civilingenjörsprogrammet Datateknik 
• Mikael Johnson, Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi 
• Lars Nilsson, Civilingenjörsprogrammet Kemiteknik 
• Gunnel Fredriksson, Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik 
• Krister Svensson, Civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik 
• Malin Olin, Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad 
• Jorge Solis, Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik 
• Magnus Ståhl, Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik 
• Mikael Åsberg, Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design 
• Lars Jacobsson, Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 
• Hans Hedbom, Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik 
• Kristina Eresund, Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteri och geografisk IT, 

(GIS) samt Mät- och kartteknikprogrammet 
• Beatrice Hedelin, Miljövetenskap 
• Niclas Bernhoff, Matematikprogrammet 
• Anita Boström, Tandhygienistprogrammet 
• Christian Augustsson, Idrottsvetenskapligt program 
• Birgitta Bisholt, Sjuksköterskeprogrammet 
• Marcus Berg, Kandidatprogram i fysik 
• Lena German-Millberg, Specialistsjuksköterska 

 

                                                
1 Manual för kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Fakulteten för hälsa, natur- och 
teknikvetenskap.  Dnr HNT 2016/270. 
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Jan Håkansson har från fakultetsledningen samordnat projektet och Dekanus Reine 
Lundin kommenterar resultaten. Adrian Granlund på fakultetskansliet har administrerat 
urval och utskick. Tack för all hjälp.  

Vi vill också tacka Uppsala universitet för att de försett oss med en förebild när det gäller 
att på ett systematiskt sätt driva alumniundersökningar. Några av de mest centrala 
frågorna som vi ställer i våra enkäter bygger på de enkäter som tidigare  genomförts på 
Uppsala universitet.  

Ett tack till alla alumner som lagt tid på att besvara våra enkäter. Vi lyssnar noga på er och 
era svar kommer att påverka våra utbildningar i framtiden. 

Sist men inte minst, ett stort tack till Professor Lars Haglund som byggde upp och 
utvecklade rutiner för alumniundersökningar under 2000-talets början. Fakulteten för 
hälsa natur- och teknikvetenskap har inspirerats av hans tankar och det har påverkat hur 
vi ser alumniundersökningar som en naturlig del av vårt kvalitetsarbete. 

 

 

 

 

Karlstad, juni 2017   

Martin Sundqvist, projektledare för alumnstudierna  
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1. Bakgrund 
 

1.1 Tidigare alumniundersökningar 
 

Våren 2010 beslutade ledningen för dåvarande Fakulteten för teknik- och 
naturvetenskap vid Karlstads universitet att på ett systematiskt sätt samla in 
information om fakultetens utbildningar genom enkäter till alumner, dvs. f.d. 
studenter. I den undersökningen analyserades svar från alumner på följande 
program: 

• Biovetenskaplig tekniker 
• Byggingenjör  
• Civilingenjör  
• Dataingenjör  
• Elektroingenjör  
• Energi- och miljöingenjör 
• Innovations- och designingenjörer   
• Maskiningenjör  

 
I den nya organisation som universitetet numera har ingår också utbildningar inom 
området hälsa och vård i fakulteten. Alumniundersökningar för program inom detta 
område plus några teknikutbildningar har genomförts 2012 inom följande program: 

• GIS-ingenjörsprogrammet 
• Hälsa och Wellness-programmet 
• Mät och kartteknikprogrammet 
• Miljövetarprogrammet 
• Omvårdnad (magisterexamen) 
• Sjuksköterskeprogrammet 
• Socionomprogrammet 
• Specialistsjuksköterska inriktning Ambulanssjukvård 
• Specialistsjuksköterska inriktning Intensivvård 
• Specialistsjuksköterska inriktning Operationssjukvård 
• Specialistsjuksköterska inriktning Psykiatrisk vård 
• Specialistsköterska inriktning Distriktsköterska 
• Tandhygienistprogrammet 

 
 

Hösten 2013 genomfördes ytterligare en undersökning som omfattade följande 
utbildningar 
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• Biologiprogrammet (Biologi) 
• Biovetenskapligt program (Biovet prog): Biomedicinsk analytiker(BMA) och 

Receptarie 
• Civilingenjörsprogrammet Datateknik (CING Data) 
• Civilingenjörsprogrammet Energi- och Miljöteknik (CING EoM) 
• Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi (CING Ind Ek) 
• Civilingenjörsprogrammet Kemiteknik (CING Kemi) 
• Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik (CING Maskin) 
• Civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik (CING Tekn. Fys.) 

Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik (HING Elektro) 
• Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad (HING Bygg) 
• Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik (HING EoM) 
• Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design (HING IoD) 
• Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik (HING Maskin) 
• Dataingenjör  
• Miljövetarprogrammet (Miljövet prog) 

 
 

1.2 Föreliggande undersökning 
 

Från och med hösten 2016 kommer samtliga fakultetens program att följas upp 
genom en alumniundersökning vart tredje år.  Denna gång är alltså första tillfället 
då vi är i fas och genomför en undersökning omfattande fakultetens samtliga 
program på grundnivå, se Tabell 1 på nästa sida.  Dessutom ingår programmet för 
specialistsjuksköterska som visserligen är på avancerad nivå men ändå 
inkluderades med motiveringen att det är ett så stort program. 

Alla berörda programledare informerades vid ett programledarmöte i god tid före 
enkäten skickades ut och fick möjlighet att påverka vilka frågor som skulle ingå 
samt även att korrekturläsa respektive enkät.  Eftersom det var denna rutin som 
tillämpades även vid tidigare undersökningar har enkäterna inte fått helt identisk 
utformning utan det finns även utrymme för vissa programspecifika frågor.  Det 
som dock är helt lika, båda mellan programmen och över tid, är de fem frågor som 
gäller alumnens åsikter om sin utbildning.  Dessa är även kvantifierbara och således 
möjliga att följa upp i form av trender och statistiska skillnader mellan program.  
De fem frågorna utgör något av en ”helig” kärna i undersökningen och bör därför 
inte ändras. 
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Tabell 1. Program som ingår undersökningen 2016 

Program Inriktning Förkortning 
Biologiprogrammet - Biol. 
Biovetenskapligt program Biomedicinsk Analytiker BMA 
 Receptarie Recep. 
   
Civilingenjör Energi-och miljöteknik CING EoM 
 Datateknik CING Data 
 Industriell ekonomi CING INEK 
 Kemiteknik CING Kemi 
 Maskinteknik CING Maskin 
 Teknisk fysik CING TeFy 
   
Högskoleingenjör Byggteknik HING Bygg 
 Elektroteknik HING Elektro 
 Energi-och miljöteknik HING EoM 
 Innovation och design HING IoD 
 Maskinteknik HING Maskin 
 Datateknik HING Data 
 Lantmäteri och grafisk 

IT (GIS) 
HING GIS 

   
Mät- och 
kartteknikprogrammet 

- Mät o Kart 

Miljövetenskap - Miljövet. 
Matematikprogrammet - Matematik 
Tandhygienistprogrammet - Tandhyg. 
Idrottsvetenskapligt 
program 

- Idrott 

Sjuksköterskeprogrammet - SSK 
Kandidatprogram i Fysik - Kand. Fysik 
Specialistsjuksköterska Operation SSK-OP 
 Intensivvård SSK-IV 
 Ambulans  SSK-AMB 
 Distriktssköterska SSK-DIS 
 Psykiatri SSK-PSY 
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1.3 Undersökningsmetod 
 

Tanken med alumnundersökningarna är alltså att alumnerna skall ha några års 
erfarenhet av arbetslivet efter studierna innan de är med i våra undersökningar. 
De som får besvara våra frågor är alltså tillräckligt nära sina studier för att 
komma ihåg detaljer men de har också en del erfarenhet från arbetslivet. Urvalet 
denna gång är de alumner som tagit examen under åren 2011 till och med 2013. 
Vi har valt att endast ta med de alumner som verkligen tagit ut examen från sitt 
program. Frågorna och svaren behandlar således en helt genomförd utbildning. 
Åsikter från studenter som av olika skäl avbrutit sina studier får utvärderas på 
annat sätt. 

En av svårigheterna med alumniundersökningar är att få tillräckligt många att 
svara. Tiden närmast efter examen är för de flesta uppfylld av många viktiga 
förändringar i livet. De f.d. studenterna söker arbete, byter arbete, flyttar inom 
Sverige, flyttar utomlands, bildar familj osv. Detta innebär att det kan vara svårt 
att nå alumnerna. Många av våra alumner är säkert ganska upptagna med annat 
än att svara på enkäter. Vi måste alltså välja sättet att kontakta alumnerna med 
stor omsorg. 

Den vanliga kontaktformen för alumniundersökningar vid Karlstads universitet 
har varit brevenkät. Vid Uppsala universitet har man också använt brev. Försök 
att göra webbaserade enkäter till alumner och andra har gjorts i olika 
sammanhang men svarsfrekvensen blir många gånger alltför låg. Ytterligare ett 
alternativ till en brevenkät skulle kunna vara telefonintervjuer. I en 
alumniundersökning kring uppsatsskrivande som genomfördes under 2008 
användes telefonintervjuer när brevenkäterna hade resulterat i en för låg 
svarsfrekvens (Lindholm et al, 2008).  

I föreliggande alumniundersökning valde vi att fortsätta använda oss av 
brevenkät. Detta för att göra datainsamlingen så enkel och billig som möjligt och 
framförallt för att få så många svarande som möjligt.  För att göra det lätt för 
respondenterna att svara valde vi dessutom att begränsa frågeformuläret till ett 
minimum av frågor, med enkla formuleringar. Vi hoppas att vi genom att göra 
formuläret kort och lätt att besvara kan spara lite av respondenternas kraft så att 
de motiveras att även svara på de öppna frågorna om hur de upplevt sina 
studier. Detaljerade svar på dessa öppna frågor är oerhört viktiga för att dels 
förstå svaren på övriga frågor i enkäten, dels för att hitta konstruktiva förslag till 
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hur utbildningarna kan förändras i takt med ändrade krav från 
arbetsmarknaden. 

Brev innehållande enkäter skickades ut tillsammans med bifogat svarskuvert till 
totalt 1290 alumner. Formulären begränsades till en fram och en baksida på ett 
A4. Svaren skickades in anonymt. Vi hade alltså inte markerat vem som fått ett 
visst formulär. En påminnelse med formulär skickades ut till samtliga ca tre 
veckor efter första utskicket. Svar kom in en ganska lång tid efter påminnelsen. 
Tydligen har formuläret i många fall blivit liggande, men trots det vill alumnen 
svara när den hittar formuläret några veckor senare. Med ytterligare en 
påminnelse skulle vi antagligen öka antalet svar ytterligare. Frågan är dock om 
resultaten skulle bli nämnvärt annorlunda genom detta. Totalt kom vi upp i en 
svarsfrekvens av 50,0 procent efter 10 veckor då vi ”stängde” databaserna för 
ytterligare svar2. Detta är till och med bättre än den svarsfrekvens (48,0) som vi 
fick vid den alumniundersökning som genomfördes 2013 med avseende på 
utbildningar inom teknik- och naturvetenskap på universitetet. Vi kan alltså här 
inte se någon tendens till att bortfallet ökat över tid.  

Alumnernas ifyllda svarsenkäter kodades in i SPSS3 för att kunna behandlas 
statistiskt och för att lättare kunna jämföras med tidigare resultat från liknande 
undersökningar. 

 

  

                                                
2 Fortfarande efter tio veckor fortsätter det att komma in enstaka svar. Dessa sena svar har inte behandlats statistiskt 
men fritextsvaren läses och sparas. 
3 Statistical Program for Social Science. 
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1.4 Svarsfrekvens och population 
 

Tabell 2. Svar och svarsfrekvens för de program som ingår. 

Program Tillfrågade Svar Svarsfrekvens % 
Biol. 9 7 78 
BMA 33 27 81,8 
Recep. 14 7 50 
    
CING EoM 21 15 71,4 
CING Data 0 0 - 
CING INEK 26 12 46,2 
CING Kemi 6 3 50,0 
CING Maskin 10 2 20,0 
CING TeFy 4 2 50,0 
    
HING Bygg 59 40 68 
HING Elektro 14 6 42,9 
HING EoM 30 18 60,0 
HING IoD 30 15 50,0 
HING Maskin 31 12 38,7 
HING Data 22 5 22,7 
HING GIS 36 19 52,8 
    
Mät o Kart 15 8 53,3 
Miljövet. 56 28 50,0 
Matematik 5 2 40,0 
Tandhyg. 113 54 47,8 
Idrott 12 7 58,3 
SSK 378 177 46,8 
Kand. Fysik 2 1 50,0 
Specialist SSK (alla 
inr.) 

264 
128 48,5 

Totalt 1190 595 50,0 
 

Som framgår av tabellen ovan är svarsfrekvensen totalt hela 50 % vilket anses 
mycket bra sammanhanget och faktiskt lite bättre än motsvarande undersökning 
för tre år sedan.  Antalet tillfrågade är lägre än antalet examen eftersom korrekta 
adresser saknades för 100 alumner.  För enskilda program är det dock i vissa fall 
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väldigt få som tagit examen och/eller svarat på enkäten.  De program som har färre 
än fem svarande eller under 30 % i svarsfrekvens kommer att utelämnas i de 
statistiska jämförelserna.  Däremot kommer de svar som kommit in att behandlas 
och analyseras mer kvalitativt av respektive programledare.  Dessa program är 
gråmarkerade i tabellen ovan. 

Hur bortfallet påverkar resultatet i övrigt är svårt att säga mer definitivt. Helt 
slumpmässigt är bortfall nämligen sällan. Antagligen är det något fler missnöjda 
och/eller ointresserade som väljer att inte svara på enkäten. Möjligen är det fler av 
dem som är arbetslösa som inte heller vill svara på frågor om sin utbildning. 
Bortfallsfel är dock troligen likartade mellan de olika programmen. Alltså bör 
jämförelser mellan program kunna göras och vara relevanta. Jämförelser över tid 
när undersökningarna replikeras om några år (3) bör också vara möjliga att göra 
med god precision om svarsfrekvensen fortsätter att var ungefär lika stor. 

 

Ungefär hälften av de frågor vi ställt är gemensamma för alla programenkäter 
medan övriga frågor är programspecifika. Huvuddelen av de programspecifika 
frågorna redovisas inte i denna rapport. För varje program görs analyser internt av 
de programspecifika frågorna. Tolkning av de öppna frågorna görs också inom 
programmen av respektive programledare och redovisas i Kap.4.2. 

Formuleringarna av de frågor som varit gemensamma för alla enkäter bygger, som 
tidigare nämnts, på de frågor man använt vid Uppsala universitet. Följande frågor 
är gemensamma för alla undersökningarna på Kau: 

• Attityder till utbildningen (påståenden som alumnerna tar ställning till) 

o Jag trivdes mycket bra under min studietid                 

o Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram  

o Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier  

o Jag har stor användning av min utbildning i min nuvarande 
sysselsättning                                               

o Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning             

• Sysselsättning 

• Detaljerade åsikter om utbildningen (öppna frågor) 

o Vad anser du var särskilt bra med dina studier  

o Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina studier  

• Kön 
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En schematisk modell över vad vi undersöker ger tankar om vilka analyser som blir 
aktuella i studien. 

 

 

Som ovan nämnts har vi valt att i enkäten inkludera endast ett minimum av frågor. 
Den enda bakgrundsfrågan utöver vilket program man läst och vilka kurser man 
läst är den om könstillhörighet. Exempelvis har vi inte tagit med frågor om inkomst. 
Den typen av frågor är mycket komplicerade att ställa. Om vi studerar fördelningen 
av män och kvinnor bland dem som svarar så kan vi konstatera att andelarna ligger 
relativt nära fördelningen bland de tillfrågade. Bortfallet i undersökningarna har 
sannolikt inget samband med könstillhörighet. 
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Tabell 3. Könstillhörighet4 bland de svarande per program 

Program Män (%) Kvinnor (%) 
Biologi 50 50 
BMA 0 96 
Recep. 0 100 
   
CING EoM 77 23 
CING INEK 83 17 
   
HING Bygg 82 18 
HING Elektro 83 17 
HING EoM 69 31 
HING IoD 47 53 
HING Maskin 91 9 
HING GIS 82 18 
   
Mät o Kart 62 38 
Miljövet. 15 81 
Tandhyg. 2 98 
Idrott 28 72 
SSK 13 86 
Specialist SSK (alla 
inr.) 

7 93 

 

Man kan konstatera att könsfördelningen inom programmen är väldigt ojämn. Det 
finns ett program med över 85 % män och inte mindre än fem program med över 85 
% kvinnor. Samtidigt är det endast två av programmen som faller inom den av 
statsmakterna påbjudna fördelning som anses jämställd, d.v.s. 60-40 % av 
respektive kön: HING IoD och Biologiprogrammet.  Hur den ojämna 
könsfördelningen påverkar alumnernas upplevelse av utbildningen är svårt att veta 
men den är onekligen en faktor att beakta vid analyser, rekrytering och 
programutveckling. 

 

  

                                                
4 Några alumner har valt svarsalternativet ”annat” eller ”vill ej uppge” varför summan av män och kvinnor 
inte alltid uppgår till 100 %. 
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2. Åsikter om utbildningen 

2.1 Trivdes alumnerna under studietiden? 
 

Studenterna har trivts mycket väl under sin utbildning i Karlstad. Vid några 
program mer och vid några mindre. På de flesta program har mer än 90 % av 
alumnerna svarat att de instämmer helt eller delvis i att det varit mycket bra under 
studietiden. Det finns få eller inga studenter som helt eller delvis tar avstånd från 
påståendet att studietiden varit bra.  

 

Tabell 4. Jag trivdes mycket bra under min studietid i Karlstad. Alla 
siffror är %. I de fall det finns ett resultat från undersökningarna 2012 
eller 2013 anges det inom parentes. 

Program Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar 
helt 

avstånd 
Biologi 100 (62) (23) (15)   
BMA 83 (82) 17 (18)    
Recep. 57 (52) 43 (32) 0 (10)   
      
CING EoM 77 15 8   
CING INEK 67 (33) 25 (67) 8 (0)   
      
HING Bygg 60 (59) 35 (38) 5 (3)   
HING Elektro 67 (73) 33 (18) (9)   
HING EoM 81 (55) 19 (40) (5)   
HING IoD 73 (82) 26 (12) (6)   
HING Maskin 45 (78) 55 (22)    
HING GIS 82 (50) 18 (50)    
      
Mät o Kart 50 50    
Miljövetenskap (33) (67)    
Tandhygienist 24 (49) 55 (45) 11 (4) 6 (2) 4 (0) 
Idrottsvetenskap 57 43    
Sjuksköterska 62 (52) 30 (44) 6 (3) 1 (1)  
Specialist SSK 
(alla 
inriktningar) 

47 40 8 4 1 
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Flera program har till och med fler nöjda alumner denna gång.  Biologi, Receptarie 
och HING EoM har faktiskt lyckats få fler nöjda alumner trots att det verkligen inte 
var dåligt förra gången heller.  Däremot har Tandhygienist, Sjuksköterska och 
Specialistsjuksköterska lite sämre resultat. Särskilt bland alumnerna från 
tandhygienistprogrammet tycks det finnas ett visst missnöje.  Det kan dock inte 
uteslutas att det faktum att det var känt att programmet skulle läggas ned vid 
tidpunkten för enkäten kan ha påverkat alumnernas inställning till 
tandhygienistprogrammet. 

Totalt sett måste detta anses vara ett mycket bra resultat med avseende på trivsel.  
Alumnerna ser tydligen tillbaka på sin tid på universitetet med glädje. 
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2.2 Hur nöjda är alumnerna med sin utbildning? 
 

Denna fråga är naturligtvis lite ”skarpare” än frågan om hur man trivdes med 
studietiden. Nu handlar det om utbildningens innehåll och genomförande, inte om 
fina lokaler, trevliga kompisar och vacker stad. Så, inte helt förvånande, finns det 
nu något fler alumner som är kritiska. 

 

Tabell 5. Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt 
utbildningsprogram. Alla siffror är %.  I de fall det finns ett resultat från 
undersökningarna 2012 eller 2013 anges det inom parentes. 

Program Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Biologi 43 (23) 57 (69) 0 (8)   
BMA 78 (65) 11 (29) 11 (0) 0 (6)  
Recep. 14 (24) 71 (59) 0 (14) 14 (0) 0 (3) 
      
CING EoM 54 46    
CING INEK 18 (0) 50 (67) 33 (0) 0 (33)  
      
HING Bygg 25 (13) 48 (72) 18 (13) 10 (3)  
HING Elektro 17 (18) 50 (55) 17 (9) 17 (18)  
HING EoM 25 (25) 75 (60) 0 (10) 0 (0) 0 (5) 
HING IoD 27 (6) 60 (47) 13 (18) 0 (29)  
HING Maskin 36 (31) 46 (63) 9 (3) 9 (3)  
HING GIS 41 (43) 53 (57) 6 (0)   
      
Mät o Kart 37 50 13   
Miljövetenskap 24 (0) 39 (83) 6 (0) 30 (17) 0  
Tandhygienist 30 (35) 37 (53) 13 (8) 15(4) 4 (0) 
Idrottsvetenskap 43 43 0 14 0 
Sjuksköterska 42 (26) 48 (65) 6 (4) 3 (4)  2(2) 
Specialist SSK 
(alla 
inriktningar) 

25 61 7 7  

 

Det skall framhållas att en överväldigande majoritet instämmer helt eller delvis i 
påståendet att man är nöjd med sin utbildning. De program där 20 – 30 % tar helt 
eller delvis avstånd från det påståendet utgör dock en signal som fakulteten bör ta 
på allvar i sitt kvalitetsarbete.  Fritextsvaren från de missnöjda alumnerna ger mer 
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vägledning till vad de inte varit helt nöjda med och, i vissa fall, konkreta förslag till 
vad som skall förbättras.  Den huvudsakliga anledningen till att göra 
alumniundersökningar är ju faktiskt att få kännedom om sånt som bör förbättras.  
Dessutom kan man få bekräftelse på att annat fungerar bra. 
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2.3 Studier som förbereder inför arbetslivet 

 
Genom att fråga alumnerna i vilken grad de håller med om påståendet ”Jag kände 
mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier” vädjar man ju till deras 
minne och till den känslomässiga upplevelsen av att vara nyutexaminerad och ge sig 
ut på arbetsmarknaden. 

 

Tabell 6. Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade 
studier. Alla siffror är %.  I de fall det finns ett resultat från 
undersökningarna 2012 eller 2013 anges det inom parentes. 

Program Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Biologi 29 (8) 57 (15) 14 (46) (31)  
BMA 59 (27) 26 (50) 15 (15) 0 (9)  
Recep. 0 (38) 57 (35) 29 (14) 14 (14)  
      
CING EoM 15 69 15   
CING INEK 8 (0) 50 (33) 17 25 (67)  
      
HING Bygg 8 (3) 45 (50) 30 

(34) 
17 (13)  

HING Elektro 0 (9) 83 (36) 0 (36) 17 (18)  
HING EoM 6 (10) 56 (65) 25 (15) 12 (5) (5) 
HING IoD 27 (6) 33 (47) 27 (18) 13 (29)  
HING Maskin 18 (25) 46 (50) 18 

(22) 
18 (3)  

HING GIS 18 (21) 53 (64) 23 (14) 6 (0)  
      
Mät o Kart  88 12   
Miljövetenska
p 

4 (0) 26 (17) 26 
(33) 

26 (33) 18 (17) 

Tandhygienist 26 (27) 41 (45) 11 (8) 17 (20) 4 (0) 
Idrottsvetensk
ap 

29 43 14 14 0 

Sjuksköterska 18 (14) 56 (57) 10 (15) 14(13) 1 (1) 
Specialist SSK 
(alla 
inriktningar) 

26 52 15 6 2 
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Hur man ”kände sig” efter avslutade studier är ju inget objektivt mått på annat än 
just känslan, eller snarare minnet av den känslan.  De flesta alumner kände sig lite 
osäkra på hur väl deras utbildning skulle fungera på arbetsmarknaden, vilket väl är 
helt naturligt.  Det som sticker ut är BMA där inte mindre 85 % angav att de helt 
eller delvis håller med om att de kände sig väl förberedda.  I den andra ändan av 
spektrumet ligger Miljövetenskap där 44 % tar helt eller delvis avstånd från samma 
påstående.  Att det programmet inte längre finns i universitetets utbud kanske 
därför kan anses vara ett gott betyg åt fakultetens kvalitetsarbete.  
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3. Vilken sysselsättning har man idag? 

3.1 Förvärvsarbete eller annan sysselsättning 
 

Endast sex av 593 svarande alumner är arbetslösa. Det innebär alltså att endast ca 1 
% är arbetslösa vilket måste anses vara en mycket låg och glädjande bra siffra.      

 

Tabell 7. Alumnernas sysselsättning, %. Siffran inom parentes i 
kolumnen för arbetslösa är antalet individer. 

Program 
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Biologi 7 67 17    17   
BMA 27 89 4  4  4   
Recep. 7 86 14       
          
CING EoM 15 93 7       
CING INEK 12 92    8    
          
HING Bygg 40 98       2 

(1) 
HING Elektro 6 83  17      
HING EoM 18 100        
HING IoD 15 93 7       
HING Maskin 12 82       18 

(2) 
HING GIS 19 94  6      
          
Mät o Kart 8 75     12  12 

(1) 
Miljövetenskap 28 78 18      4 

(1) 
Tandhygienist 54 94 2  2    2 

(1) 
Idrottsvetenskap 7 86  14      
Sjuksköterska 177 71 3  15  10 1  
Specialist SSK 
(alla 
inriktningar) 

128 96 3  1     
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Men, varför är så få av alumnerna egna företagare? Det är alltså endast tre individer 
som uppger sig vara egna företagare.  Med tanke på universitetets visioner om att 
uppfylla samhällets behov och statsmakternas uttalade önskan om 
entreprenörskap, innovation och nyföretagande kanske detta är ett problem?  
Eventuellt kan det vara så att alumnerna om man skulle fråga dem 10-20 år efter 
examen skulle vara företagare i större utsträckning men det vet vi inte säkert.   
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3.2 Användning av utbildningen i nuvarande sysselsättning 
 

I den här frågan kopplar alumnerna alltså sin nuvarande situation till sin utbildning 
och svarar på om de har användning av sin utbildning i sin nuvarande 
sysselsättning.  De som sticker ut är återigen Biologi och BMA där 100 % håller med 
helt eller delvis om att de har stor användning av sin utbildning – mycket bra!  

 

Tabell 9. Jag har stor användning av min utbildning i min nuvarande 
sysselsättning. Alla siffror är %.  I de fall det finns ett resultat från 
undersökningarna 2012 eller 2013 anges det inom parentes. 

Program Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Biologi 57 (15) 43 (61) 0 (23)   
BMA 74 (50) 26 (33) 0 (3) 0 (11) 0 (3) 
Recep. 29 (41) 43 (34) 14 (12) 14 (6) 0 (6) 
      
CING EoM 15 69 15   
CING INEK 8 (0) 50 (67) 25 (33) 17 (0)  
      
HING Bygg 20 (20) 40 (54) 32 (17) 5 (9) 2 (0) 
HING Elektro 17 (23) 33 (45) 33 (9) 17 (9) 0 (9) 
HING EoM 25 (24) 37 (62) 19 (5) 12 (5) 6 (5) 
HING IoD 47 (11) 27 (50) 7 (28) 13 (6) 7 (6) 
HING Maskin 18 (31) 64 (46) 9 (20)  9 (3) 
HING GIS 35 (36) 53 (36) 0 (14) 6 (7) 6 (7) 
      
Mät o Kart 28 56 4 4 8 
Miljövetenskap 7 (0) 67 (67) 0 (17) 18 (0) 7 (17) 
Tandhygienist 52 (65) 37 (31) 9 (2) 2 (0) 0 (2) 
Idrottsvetenskap 14 57 29   
Sjuksköterska 59 (57) 26 (33) 10 (8) 4 (2) 1 (0) 
Specialist SSK 
(alla 
inriktningar) 

51 33 10 6 1 

 

För några av programmen kan man från fritextsvaren se att alumnerna arbetar som 
något annat än vad de utbildat sig till och har då mindre nytta av sin utbildning.  
Det är mer förvånande, och bekymmersamt, att 5 % av sjuksköterskorna helt eller 
delvis tar avstånd från samma påstående.  Trots att de faktiskt jobbar som 
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sjuksköterskor!  Det kan möjligen vara en effekt av de arbetsförhållanden som råder 
inom den offentliga vården idag eller så är det en varningssignal om att 
utbildningen inte hänger med i utvecklingen. 
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3.3 Nöjdhet med nuvarande sysselsättning 
 

Denna fråga och dess svar belyser väl egentligen alumnens situation på arbetet och 
den allmänna situationen på dagens arbetsmarknad mer än kvalitén på våra 
utbildningar.  Men den är lika fullt ett mått på hur våra alumner, och indirekt, våra 
utbildningar står sig i konkurrensen med andra utbildningar. 

 

Tabell 10. Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning. Alla siffror är 
%.  I de fall det finns ett resultat från undersökningarna 2012 eller 2013 
anges det inom parentes. 

Program Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

Biologi 71 (69) 29 (23)  (8)  
BMA 63 (72) 37 (8) 0 (17) 0 (3)  
Recep. 86 (78) 14 (19)   0 (3) 
      
CING EoM 61 31 8   
CING INEK 50 (67) 50 (33)    
      
HING Bygg 72 (66) 22 (31)  5 (0) 0 (3) 
HING Elektro 83 82() 17 (18)    
HING EoM 75 (57) 12 (38) 12 (5)   
HING IoD 27 (50) 47 (22) 20 (17) 7 (6) 0 (6) 
HING Maskin 64 (63) 18 (29) 0 (3)  18 (6) 
HING GIS 76 (50) 12 (50) 12 (14)   
      
Mät o Kart 37 37 12  12 
Miljövetenskap 70 (50) 15 (50) 11 (0)  4 (0) 
Tandhygienist 53 (76) 38 (16) 7 (4) 2 (2) 0 (2) 
Idrottsvetenskap 43 43 14   
Sjuksköterska 68 (57) 20 (33) 7 (8) 3 (2) 2 (0) 
Specialist SSK 
(alla 
inriktningar) 

67 25 6 1 2 

 

Det går dock inte att låta bli att notera att även inom detta område står Biologi och 
BMA ut som program med 100 % nöjdhet (helt eller delvis).  Även 
Elektroingenjörerna och Civilingenjörerna är mycket nöjda med sin nuvarande 
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sysselsättning vilket givetvis är glädjande och dessutom ger stöd åt fortsatt 
utveckling och satsning på dessa program.  
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4 Programvisa analyser 
 

4.1 Nöjdhetsindex 
 

För att få en uppfattning om hur alumnerna sammantaget ser på sin utbildning och 
på sin nuvarande sysselsättning skapades ett sammanvägt nöjdhetsindex. Genom 
att ta medelvärdet av svaren på frågorna 3a-3e, se bilaga, kan man få en uppfattning 
om hur nöjd en alumn är med helheten. Den som är väldigt nöjd och svarar 
”Instämmer helt” på alla frågorna får nöjdhetsindex 1 och den missnöjda som 
svarar ”Tar helt avstånd från” får nöjdhetsindex 5.  

 

Tabell 11. Nöjdhetsindex per program. Resultat från undersökningen 
2013 inom parentes. Notera att 1 är högsta betyg och att högre siffra 
betyder mindre nöjda alumner. 

Program Nöjdhetsindex 
2016 

Nöjdindex 
2013 

Biologi 1,4 2,0 
BMA 1,6 1,6 
CING EoM 1,6 - 
HING GIS 1,7 - 
Sjuksköterska 1,7 - 
HING EoM 1,8 1,9 
Specialist SSK 
(alla 
inriktningar) 

1,8 - 

Recep. 1,9 1,8 
HING Bygg 1,9 1,9 
HING IoD 1,9 2,1 
Idrottsvetenskap 1,9 - 
CING INEK 2,0 2,3 
HING Maskin 2,0 1,7 
Mät o Kart 2,0  
Tandhygienist 2,0 - 
HING Elektro 2,3 2,0 
Miljövetenskap 2,3 2,3 
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De flesta program ligger nära 2 eller bättre. Det betyder att alumnerna i genomsnitt 
har svarat att de delvis instämmer i ett positivt formulerat påstående om deras 
utbildning och nuvarande sysselsättning.  De program som ligger klart under 2 har 
verkligen nöjda alumner. 

Man skall här nogsamt notera att detta index är en sammanvägning av hur 
alumnerna ser på utbildning och jobb.  Till exempel kan se att HING Maskin och 
HINH Elektro har ett sämre värde denna enkätomgång jämfört med 2013 men 
förklaringen är sannolikt att alumnerna är mer missnöjda med sin nuvarande 
sysselsättning – inte med sin utbildning. Indexet avspeglar alltså således även 
situationen på arbetsmarknaden och fungerar bäst som en indikation på att 
ansvariga skall titta närmare på alumnernas svar om indexet för ett program sticker 
ut i någon riktning. 

 

 

4.2 Summering av alumnernas svar på öppna frågor per program och 
kommentarer från respektive programledare 

 

Samtliga inblandade programledare fick kopior på samtliga ”sina” enkäter med 
uppmaningen att skriva en kommentar.  Dessutom erbjöds de möjlighet till en 
fördjupad granskning av någon särskild fråga rörande deras program.  De flesta 
programledare tog chansen att skriva en kommentar som återges nedan utan 
redigering under rubriken ”Programledarens kommentar”.  Dessutom har särskilt 
viktiga och eller/intressanta aspekter lyfts fram för respektive program.  I flera fall 
återges även direkta citat från alumnernas ifyllda enkäter. 

 

 

4.2.1 Biologiprogrammet 
Alumnerna är överlag mycket nöjda med både sin utbildning och sin nuvarande 
sysselsättning.  Programmet har det bästa nöjdhetsindexet av samtliga program, se 
Tabell 10. Dessutom var svarsfrekvensen mycket hög (78 %) och könsfördelningen 
50/50.  Fritextsvaren förstärker intrycket av ett bra program och lyfter fram lärarna 
samt de många praktiska momenten.  ”Jag njöt av hela utbildningen!” Ingen av 
alumnerna är arbetslös. 

Alumnernas roller på arbetsmarknaden, antal alumner. 
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 Handläggare Konsult Projektledare Annat 
Privat  2 1  
Statligt 1    
Kommunalt     
Annat 2   1 
 

Programledarens kommentar 

De studenter som har svarat verkar allmänt väldigt nöjda med utbildningen. 
Genomgående är att de uppskattar kunniga lärare samt närheten till lärarna. De 
uppskattar möjligheten att läsa på distans, bredden i utbildningen, och möjligheten 
till praktikkurs. Alla utom en har fått jobb. 

Johanne-Sophie Selmer, programledare 

 

 

4.2.2 Biovetenskapligt program, BMA 
Alumnerna är överlag mycket nöjda med både utbildning och nuvarande 
sysselsättning.  Alla har jobb och skriver väldigt positivt om sin utbildning i 
fritextsvaren.  ”Det nära samarbetet med framtida arbetsplats var bra” 

”Vi hade en studievägledare som var toppen!” 

”Möjligheten till utlandspraktik var bra” 

”Det bästa är avslutningsceremonin med glasäpplen” 

”Hängivna och engagerade handledare/föreläsare” 

”Engagerade och kunniga lärare” 

”ordentliga och bra grundkunskaper” 

”saknade praktik tidigt i utbildningen” 

”Mycket som inte används utan knutet mer till forskning” 

”I efterhand är jag väldigt nöjd med utbildningen” 

”För lite förberedelse mot apotek” 

”Bra att det var tvärvetenskapligt” 
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”Jag tyckte väldigt mycket om laborationsarbetena” 

”Jag är nöjd med allt” 

”VFU tidigare!” 

”Bra att vi fick lära oss mer än andra BMA-program” 

”Med mina lärare kände jag en trygghet och närhet” 

 

Den enda svagheten med programmet är att det är helt könssegregerat.  Det är en 
viktig utmaning för programledare och lärare att göra det här programmet ännu 
bättre i det avseendet. 

 

Alumnernas roller på arbetsmarknaden, antal alumner. 

 BMA Receptarie Annat 
BMA 24  3 
Receptarie  7  
 

Programledarens kommentar 

Det är en stor glädje att ta del av Alumniundersökningen för biomedicinsk 
analytiker programmet där 85-100 % av de som svarat på enkäten (27 st) 
instämmer helt eller delvis på frågorna om trivsel under studietiden, nöjdhet med 
utbildningen, förberedd inför arbetslivet och stor användning av utbildningen i 
nuvarande sysselsättning. Det kan påpekas att siffrorna även vid tidigare 
alumniundersökningar varit höga. I princip alla har tillsvidareanställningar och 
tjänster som biomedicinska analytiker (en studerar, en är föräldraledig och en är 
arbetsledare inom branschen). Nästan hälften (12 av 27) har vidareutbildat sig inom 
området och då i form av en master eller magister inom biomedicinsk 
laboratorievetenskap, medicinsk diagnostik eller biomedicin eller tagit kurser inom 
medicinsk genetik, klinisk fysiologi, transfusionsmedicin eller arbetsledning.  

Som svar på fritextfråga om vad som var särskilt bra lyfter mer än hälften fram 
kunniga och engagerande lärare samt att det var lätt att få kontakt med lärarna. 
Fyra tidigare studenter nämner också möjligheten att göra delar av praktiken eller 
examensarbetet utomland som något mycket positivt. På frågan om vad som var 
mindre bra så svarar 9 alumner att man hade velat ha del av praktiken redan under 
första året av utbildningen och några svarade också att de skulle vilja ha mer 
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praktik än de 15 veckor som ingår. Det var väldigt få som svarade att de saknade 
något i utbildningen men två kommenterade att de skulle ha velat ha en kurs i 
klinisk fysiologi.  

Jonny Wijkander, Programledare  

 

 

4.2.3 Biovetenskapligt program, Receptarie 
Samma som för BMA, se ovan.  

Programledarens kommentar 

Samtliga studenter har i dag en tillsvidareanställning som receptarie och alla är helt 
eller delvis nöjda med sin nuvarande sysselsättning.  

Majoriteten av alumnerna instämmer helt eller delvis att de är nöjda med 
utbildningen, att de kände sig väl förberedda för arbetslivet och att de har stor 
användning av utbildningen i nuvarande yrke. Man tar upp bra, duktiga och 
kompetenta föreläsare och intressanta kurser och ”att man skaffar sig ordentliga 
och bra grundkunskaper för att utveckla och fördjupa dem i framtiden (på jobbet)” 
Men här finns också önskemål så som att utbildningen ska riktas mer mot att jobba 
på apotek och innehålla mindre kemi, mer farmaciämnen och praktik även tidigt i 
utbildningen. 

Alla instämmer helt eller delvis i att de trivdes mycket bra under sin studietid, 
”atmosfären på universitetet är gemytlig”.  

Susanne Tornhamre 

 

 

4.2.4 Civilingenjör, Energi- och miljöteknik 
Alumnerna är mycket nöjda med sin utbildning, alla har jobb och två tredjedelar 
svarade på enkäten.  Alumnernas egna benämningar på sina befattningar innehåller 
ord som VVS-konsult, energiingenjör, projektledare, konstruktör, chef, driftschef, 
konsult och elkraftsingenjör. 

Den lilla kritik som framförs i fritextsvaren gäller att utbildningen startade med 
”Bred ingång”.  Detta har dock ändrats i och med beslut i Fakultetsnämnden i 
december 2016. 
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Kommentar från programledare  

Alla som svarat har trivts bra på under sin studietid i Karlstad samt instämmer helt 
eller delvis med att man är nöjd med sin utbildning. Alumnerna känner sig 
förberedda för sitt arbetsliv och har stor nytta av sin utbildning. Alumnerna är 
nöjda med sin nuvarande anställning.  

I kommentarerna kan man läsa att man är nöjda med programmets upplägg och 
lärare men vill ha mer praktik i utbildningen i form av studiebesök, skarpa case och 
externa föreläsare. Finns några kommentarer kring hur första året saknar 
profilkurser och att utbildningen därmed blir för bred. Detta har vi löst i den nya 
studieplanen för studenter som startar hösten 2017. 

Jonas Berghel, programledare 

 

 

4.2.5 Civilingenjör, Industriell Ekonomi 
Alumnerna från INDEK har jobb som de är nöjda med och de är i huvudsak nöjda 
med sin utbildning.  Det fanns dock kritik mot att utbildningen var för bred och inte 
nådde tillräckligt hög nivå.  Några typiska exempel på citat från alumnerna visar 
detta:  

”INDEK var för bred och saknade spets” 

”Dåligt att utbildningen är för bred” 

”Det krävs mer inriktning för att få ett djup och bli attraktiv på arbetsmarknaden” 

”För lite kontakt med näringslivet” 

”Samarbetet mellan fakulteterna var i princip obefintligt” 

” Eftersom föreläsarna var så ostrukturerade fick man lära sig själv den hårda 
vägen” 

”Bred ingång attraherar när man söker men hjälper inte vid jobbsökning därefter. 

 

Det är värt att notera att denna kritik var ännu starkare vid den förra 
Alumniundersökningen och att programmet nu gjorts om så att den breda ingången 
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inte längre finns och att studenterna på programmet nu kommer att möte 
karaktärsämnen redan den första terminen. 

 

 

4.2.6 Civilingenjör, Kemiteknik 
Endast tre svarande alumner.  De var i huvudsak nöjda och har relevanta jobb idag.  
En av dem saknade ”åtgärder för att rekrytera fler studenter”.  ”Kopplingen till 
relevant forskning och lärarnas kompetens var bra” 

 

Programledarens kommentar 

Det var ju bara tre svar som kommit in för kemiteknik. Av de här tre svaren var det 
tydligen bara en student som läst programmet i sin helhet i Karlstad. De övriga två 
hade endast läst avslutningen (kanske fyra terminer eller något mindre) i Karlstad 
men hade genomfört större delen av utbildningen vid annat lärosäte. Detta gör att 
det är svårt att dra några långtgående slutsatser av materialet och också svårt att 
grunda ett utvecklingsarbete på det. Men det förefaller som om studenterna är 
nöjda med kopplingen till näringslivet i de senare kurserna i utbildningen liksom 
under examensarbetet. 

Lars Nilsson, programledare 

 

 

4.2.7 Civilingenjör, Maskinteknik 
Endast två svarande alumner.  Båda har relevanta jobb och var i huvudsak nöjda 
med utbildningen. 

Programledarens kommentar 

Eftersom det var så få från programmet som svarade på enkäten är det svårt att dra 
några slutsatser. De som svarade har fått relevanta arbeten och verkar i stort sett 
nöjda med utbildningen. Antalet studenter har ökat de senaste åren så jag hoppas 
på fler svar i nästa alumniundersökning.  

Gunnel Fredriksson, Programledare för civilingenjörsprogrammet i 
maskinteknik 
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4.2.8 Civilingenjör, Teknisk fysik 
Endast två svarande alumner. Båda är forskare idag och nöjda med sin utbildning.  
Båda lyfter fram kontakten med kompetenta lärare som något positivt.  Däremot är 
man inte nöjd med det dåvarande kursutbudet.  ”Begränsat kursutbud” ,  ”Kurser 
som i min mening var helt meningslösa…”.   

 

 

4.2.9 Högskoleingenjör, Byggteknik 
Hela 40 alumner svarade vilket utgör 68 % av de tillfrågade.  På  frågan om de 
trivdes mycket bra under sin studietid svarade inte mindre än 95 % att de instämde 
helt eller delvis. På frågan om de var nöjda med sin utbildning var det dock klart 
färre (73 %) som instämde helt eller delvis.   Alumnerna har jobb i väldigt stor 
utsträckning, endast en var arbetslös, och hela 94 % är nöjda med sin nuvarande 
sysselsättning.   

 

Alumnernas roller på arbetsmarknaden 

• Husbyggnad 11 
• Infrastruktur 6 
• Konstruktör 5 
• Entreprenör 4 
• Kommunalt 3 
• Projektledare 3 
• Chef  3 
• Förvaltning 1 
• Privat 1 
• Annat 1 

Bland fritextsvaren kan man se flera alumner som är missnöjda med några lärare 
vilket förklarar varför de inte var helt nöjda med utbildningen. 

”Det var mycket svårt, ibland obegripligt att förstå vad lärarna sa” 

”Mycket varierande kvalitet på lärarna” 

”Hur funkar en bygglovsprocess?” 
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”Det saknades möjlighet till praktik” 

”Att det fuskades på tentor tycker jag inte var bra” 

”Man förstod inte då varför man skulle läsa energi och miljö men idag tycker jag det 
vara bra.” 

”Ganska bortkastad första termin” 

”Stort engagemang från fakulteten” 

”Oengagerade lärare i ekonomikursen” 

”Praktiken var särskilt bra” 

 

Programledarens kommentar 

Studenterna vid byggingenjörsprogrammet är i stort nöjda med sin utbildning. Det 
man framhåller som särskilt bra är universitetet, miljön, lärarna och lärarnas 
engagemang, klasskompisar och upplägget på kurser. En del framhåller att det var 
bra med en bred utbildning, några framhåller konstruktionskurserna som särskilt 
bra. Praktikkursen lyfts fram av de som har läst den som bra. Variationen på 
teoretiska och praktiska moment nämns också som bra. 

Det man saknar är fler inriktningar på programmet, möjlighet att läsa vidare vid 
Kau, många nämner man saknar eller vill ha mer kontakt med arbetslivet, mer 
praktik, mer praktisk utbildning, fler studiebesök, samt att det borde finnas kurser 
inom tex ledarskap, projektledning mm. Man efterlyser också mer BIM, mer 
byggproduktion, och mer byggteknik. 

Det man är missnöjd med är bl. a. mattekurserna, vissa lärare, att det är för lite 
verklighetsanknytning, för lite branschkontakter. 

Som en person har kommenterat så är det svårt att anpassa en utbildning till ett så 
brett yrke. Vi kommer aldrig att kunna tillgodose alla behov. Vårt fokus måste ligga 
på att ge en bra grund. Att praktikkursen har införts är värdefullt, men den behöver 
utvecklas. Av de som svarat har inte alla haft den kursen i programmet när de läste. 
En BIM-kurs har införts, som inte fanns när flesta av de som svarat läste. Samtidigt 
som många efterfrågar en mer praktisk utbildning upplever vi idag krav på mer 
akademisering av utbildning som vi måste förhålla oss till. 

Malin Olin, programledare 
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4.2.10 Högskoleingenjör, Elektroteknik 
De sex alumner som svarade trivdes mycket bra under sin studietid, alla har jobb 
idag och är mycket nöjda med sin sysselsättning.  De har lyckats få sex olika 
befattningar, nämligen; elektronikkonstruktör, driftsingenjör, elkraftsingenjör, 
systemingenjör, testare, och chef. 

Bland fritextsvaren finns blandade kommentarer. 

”Man kände sig alltid välkommen” 

”Kanske inte helt aktuella kurser” 

”Programmet kändes inte prioriterat från universitets sida.” 

”Låg nivå och många godkändes för väldigt låg prestation” 

”Utdaterade kurser och för låga krav” 

 

Programledarens kommentar 

På grund av nästa alla alumni (99.9%?) med en examen i elektroteknik har fått jobb 
direkt efter, är det svårt att förstår varför elektro har bara 42,9% svarsfrekvens. 

Utifrån fråga nummer 3, känns som att alumner är nöjda med program.  

Dock när man läser andra svar, är det svårt att förstå vad menar ”kurser varit högre 
nivå”. Hur kan man tolka det på rätt sätt? Hur kan alumner från industri 
kommentera/föreslå om detta under närvarande program? 

är det svår att förstå vad menar ”inga möjligheter till studier på avancerad nivå”? 
Hur man kan tolka det på rätt sätt? Hur kan fakultet/universitet reagera på detta? 
Även detta här är kopplat till frågor från elever under informationsdag. 

Om vad saknades i program, indikeras några exempel av kurser. I närvarande 
HING i elektroteknik har vi inkluderat ”inbyggda system” i kurser Projektarbete i 
Elektroteknik (ELGB24). 

Efter våra studenter slutar ELGB24, finns en kurs om Inbyggda reglersystem 
(ELGB25). Hur kan alumni beskriva detta behöv direkt till våra studenter? 

Jorge Solis, programledare 
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4.2.11 Högskoleingenjör, Energi- och miljöteknik 
De 18 svarande alumnerna ser tillbaka på sin studietid med glädje.  100 % av dem 
instämmer helt eller delvis i påståendena om att trivas understudietiden respektive 
att vara nöjd med utbildningen.  De flesta är även mycket nöjda med sin 
sysselsättning även om flera av dem svarar att de inte har så stor användning av sin 
utbildning i jobbet.  En tolkning av det är att de fått jobb som inte ligger så nära 
programmets kärna men trivs bra ändå.   

”Konsekvent fokus, upplevdes finnas en röd tråd” 

”Bred utbildning ger många möjligheter” 

”Duktiga lärare med hög kompetens” 

 

Programledarens kommentarer 

De allra flesta alumner Instämmer helt eller delvis med att de trivdes under 
studietiden, att de är nöjda med utbildningen. Merparten kände sig förberedda för 
kommande arbetsliv och de flesta är nöjda med nuvarande arbete. 

I kommentarerna nämns att lärarna är bra. Någon efterfrågar mer 
verklighetsbaserad case att arbeta med, CAD efterfrågar en och annan, möjlighet till 
praktik, mer valfrihet i programmet. Att utbildningen är bred uppskattas, 
helhetssynen på energi- och miljöteknik likaså. 

Magnus Ståhl, programledare 

 

 

4.2.12 Högskoleingenjör, Innovation och design 
De 15 svarande alumnerna gav ett gott betyg till sin utbildning och var klart mer 
nöjda än alumnerna vid föregående alumniundersökning 2013, se Tabell 11.  Alla 
har jobb och könsfördelningen var helt jämn.  

Alumnernas fritextsvar stärker bilden av ett bra program. 

”bra grund inför yrkeslivet” 
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”Bra med tillgång till verkstaden” 

”Saknade praktik” 

”Bra samarbeten mellan olika kurser” 

”Vi var försökskaniner” 

”uråldrigt material i programmeringskursen” 

”för lite simulering” 

”produktionsekonomi var upprepning och superenkel” 

”tillverkningstekniken borde innehålla mer om plaster” 

”bra gemenskap med nollning och föreningar” 

”kursen som innehöll konsthistoria var inte bra” 

”lärarna alltid tillgängliga” 

 

 

4.2.13 Högskoleingenjör, Maskinteknik 
Tolv svarande alumner varav två är arbetslösa, förhoppningsvis tillfälligt.  Just 
detta är sannolikt orsaken att nöjdhetsindex blev lite sämre än vid förra 
Alumniundersökningen.  De är dock lika nöjda med sin utbildning även om de hade 
synpunkter på vissa kurser. 

”Borde varit kurs om LEAN” 

”För lite lärare med riktig erfarenhet av modernare tillverkande företag” 

”Fanns flera föreläsare med bra och många tidigare arbetslivserfarenheter” 

”Saknade praktik” 

”Gillade inte programmeringsteknik” 

”knappt någon kontakt med arbetsgivare” 

”Vissa lärare var mycket kunniga och inspirerande” 

”Utbildningen kändes verklighetsförankrad och välplanerad” 

”Bra att det var både konstruktion och produktion” 
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”Krånglig infrastruktur, anmäla sig till kurser och tentor…” 

 

Alumnernas roller på arbetsmarknaden 

• Chef 2    
• Teknisk specialist 2 
• Maskinkonstruktör 2 
• Projektledare 1 
• Produktutvecklare 1 
• Kvalitetsingenjör 1 
• Arbetslös 3 

 

 

4.2.14 Högskoleingenjör, Datateknik 
Endast fem av 22 tillfrågade alumner svarade på enkäten varför resultaten är 
väldigt osäkra.  Dock, alla svarande har jobb som programmerare eller 
systemutvecklare.  Ingen av dem är missnöjd med utbildning eller nuvarande 
sysselsättning.  Fritextsvaren ger konstruktiva förslag till hur utbildningen skall bli 
ännu bättre.  Ett citat värt att lyfta fram är: 

”Man lärde sig programmera och inte bara i ett speciellt språk” 

 

 

4.2.15 Högskoleingenjör, Lantmäteri och Grafisk IT (GIS) 
De 18 svarande alumnerna utgjorde 50 % av de tillfrågade.  Alumnerna hade jobb 
och var mycket nöjda med både sin utbildning och trivseln på universitetet.  De 
jobbar som GIS-ingenjörer på kommuner eller i företag, utom en som är säljare i 
sportbranschen och en som är pensionär! 

Som på de flesta program fanns både viss kritik, beröm och konstruktiva förslag 
bland fritextsvaren. 

”Mycket bra praktisk bredd” 

”Bra att flera av kurserna fokuserar på projektarbete” 

”Vissa kurser har lite innehåll för 7.5 hp” 
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”Bred kunskapsbas” 

” Önskade användning av fler programvaror än ArcGIS” 

”Några kurser kändes inte uppdaterade..” 

”Vissa kurser kändes irrelevanta och daterade” 

”Mer kontakt med arbetslivet” 

 

Programledarens kommentar 

Det många alumner tar upp i enkätsvaren har åtgärdats. Hela upplägget på 
programmet har ändrats utifrån dessa studenters åsikter.  

Flera av alumnerna har i enkätsvaren efterfrågat/saknat det som nu ingår i 
programmet. 

Alla som svarat på Alumniundersökningen har tagit examen enligt en äldre UP. 

Flera av kurserna som dessa f.d. studenter läste ges inte längre. Nya kurser har 
tillkommit. Särskilt de kurser som  (nu alumner) haft åsikter om har tagits bort, 
utvecklats eller ersatts. 

  

I flera av det nuvarande programmets kurser har skrivprocesser införts som en del i 
kursen. Att skriva vetenskapligt ingår nu i programmet som en strimma och det 
pågår ett arbete med att se över progressionen för detta. 

  

GIS-ingenjörsprogrammet omformades 2012 och fick då även ett nytt namn. 

Det infördes en fri termin vilket medförde större möjlighet att välja kurser efter 
intresse alternativt studera utomlands. Ett antal praktikkurser infördes vilket 
innebär att studenter kan göra praktik i totalt 15 veckor. 

En inriktning mot applikationsutveckling infördes från och med 2013, vilket 
efterfrågades av flera av studenterna som nu är alumner. Genom den fria terminen 
(termin 5) har studenterna även möjlighet att inrikta sig än mer mot t ex 
applikationsutveckling eller mot mätningsteknik/geodesi.  

Kontakt med arbetslivet möjliggörs genom ett antal gästföreläsare som är knutna 
till programmet samt genom en egen samverkansdag som genomförs årligen då 
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företagare m fl. bjuds in. Studenter i årskurs 2 åker årligen på en konferens där 
företagare och organisationer även deltager. Studenterna söker och får stipendium 
så att de kan deltaga kostnadsfritt. 

Kristina Eresund, programledare 

 

 

4.2.16 Mät- och kartteknikprogrammet 
Ingen av de 8 svarande alumnerna var missnöjd med sin utbildning.  Däremot 
verkar några av dem ha det lite kärvare på arbetsmarknaden.  En är arbetslös och 
några trivs inte med jobbet.  Det är inga stora skillnader men det verkar som om 
GIS-ingenjörerna har det lite bättre. 

 

Programledarens kommentarer 

Programmet läggs ner från och med HT 17. 

Mycket har hänt sedan 2013. Nya lärare. Nya instrument. Utvecklade kurser. 

Många av de f d studenterna efterfrågade en kurs i CAD. Programmet har inte haft 
plats för detta. Studenter får idag rådet att söka CAD-kurser på distans. 

Kristina Eresund, programledare 

 

 

4.2.17 Miljövetenskap 
Hela 28 alumner svarade på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 50 %.  
Dessvärre skedde ett misstag i samband med att enkäten skrevs.  Programmet 
benämndes felaktigt ”Miljö och säkerhet”. Däremot skickades enkäten till rätt 
alumner, dvs de som tagit examen från Miljövetenskapsprogrammet. Flera alumner 
har påpekat felet men ändå svarat på enkäten. Man kan tyvärr inte utesluta att detta 
påverkat hur de svarat varför man måste vara extra försiktig med slutsatserna.  

Alla utom en av de svarande har jobb och många nämner praktiken under 
utbildningen som något bra. 

Alumnerna trivdes under sin studietid, vilket är bra. Dessvärre var många av dem 
inte helt nöjda med själva utbildningen. 30 % tar avstånd från att vara nöjd med 
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utbildningen och 44 % tar helt eller delvis avstånd från att ha känt sig väl 
förberedda för arbetslivet.  Fritextsvaren ger en förklaring till varför alumnerna är 
missnöjda.  Det framför mycket hård kritik avseende programmets innehåll och 
genomförande. Dålig koppling till verkligheten, flummigt, ”eko-feminism”  Några 
citat visar vad alumnerna kände: 

”Det var för ”flummigt” i vissa kurser” 

”Anställda som hade svårt att lyssna, samarbeta och bemöta studenter på ett 
professionellt sätt” 

”För lite studietimmar –för mycket fritid” 

”Alldeles för många kurser med noll relevans för arbetslivet” 

”Ingen koppling mellan utbildning och arbetsliv” 

”upplevdes ofta tyvärr ”flummigt”” 

”Flummiga teoridelar som ”eko-feminism”, genus och allt om Sydafrika”  

”utbildningen anses inte så bra när man söker anställning” 

Mycket hård kritik avseende programmets innehåll och genomförande.  Dålig 
koppling till verkligheten, flummigt, ”eko-feminism”. 

”Tredje året var en katastrof” 

Det fanns även positiva omdömen t ex om praktiken, staden, universitetet och 
enskilda lärare. Programmet finns inte längre. 

 

 

4.2.18 Matematikprogrammet 
Endast två svarande alumner. Båda har jobb. 

Programledarens kommentar 

Det är två stycken som svarat på enkäten: den ena som läste matematik för mer än 
tio år sedan (alla matematikkurserna låg i början av utbildningen tidigare) har 
sedan läst ett annat ämne, som han tagit en magisterexamen i, kompletterat till 
lärare och (i stort sett) doktorerat inom det andra ämnet; den andra som också läst 
matematikkurserna för ett antal år sedan (inte klart exakt när, men det är några år 
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tillbaka, då examen togs ut 2011) har också kompletterat till lärare och arbetar idag 
som det. 

Ingen av dessa studenter har någon erfarenhet alls av det nya 
matematikprogrammet som startades ht 2012. Grundläggande matematik är inte så 
föränderlig, så mycket av det matematiska innehållet är motsvarande, även om en 
hel del innehåll också förändrats. Nästan alla kurser har bytts ut och/eller 
förändrats och strukturen på programmet har ändrats radikalt. Man läser inte 
längre alla matematikkurser i början av utbildningen utan de har spritts ut, så att 
t.ex. examensarbetet görs under den sista terminen. Detta samt det begränsade 
antalet svarande gör att det är svårt att dra några generella slutsatser om (den 
nuvarande) utbildningen. 

Det som lyfts fram som bra är den höga nivån på examinationen samt ett par lärare 
(varav en gått i pension och en fortfarande jobbar kvar). Det som lyfts fram som 
mindre bra är bristande pedagogik hos vissa (ej namngivna) lärare (eftersom många 
av de då undervisande lärarna sedan dess gått i pension, även om flera också jobbar 
kvar, går det inte att dra någon säker slutsats av det) samt ett för högt arbetstempo i 
kurserna (här vet vi från kursvärderingar att det är ett vanligt påpekande, men det 
är också så att åsikterna är väldigt varierande om detta, då många studenter också 
bruka tycka att tempot är bra eller i vissa fall t.o.m. för lågt – vissa kurser har även 
minskats innehållsmässigt, sedan dessa svarande läste). Av saker som saknades, 
nämns då tid, men också kurser på högre nivå. Vissa fortsättningskurser har 
tillkommit sedan starten av det nya matematikprogrammet, men tyvärr gör det 
bristande studentunderlaget att vi inte kan ge så många kurser (framförallt på 
högre nivå) som vi skulle ha velat. Det är dock något som vi försöker se om det går 
att hitta några lösningar på. 

Niclas Bernhoff, programledare 

 

 

4.2.19 Tandhygienistprogrammet 
Vid enkätens genomförande var det beslutat och känt att programmet skall läggas 
ned.  Detta är ett kontroversiellt och illa omtyckt beslut varför man inte kan utesluta 
att det påverkat de alumner som svarat.   

Det är väldigt stor spännvidd i svaren angående hur man trivdes understudietiden 
och hur nöjd man var med sin utbildning.  10 % av de svarande tar helt eller delvis 
avstånd från påståendet att de trivdes mycket bra under sin studietid.  Hela 19 % av 
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de svarande tar helt eller delvis avstånd från påståendet att de är nöjda med sin 
utbildning.  Båda dess siffror antyder att det finns ett missnöje. 

Fritextsvaren innehåller starka och mycket kritiska kommentarer som vi väljer att 
inte återge eftersom programmet lagts ned. 

 

 

4.2.20 Idrottsvetenskapligt program 
Det var 7 alumner, av 12, som svarade på enkäten.  Samtliga hade jobb eller var 
egna företagare.  De var nöjda med sin utbildning och fritextsvaren flaggade inte för 
några problem 

 

Programledarens kommentar 

Vårt idrottsvetenskapliga program startade inte förrän år 2013, vilket innebär att de 
sju alumnerna svarar på hur utbildningen upp till C-nivå såg ut, och upplevdes, 
utifrån det kursupplägget som gällde då. Jag känner igen flera av synpunkterna 
(önskan om praktik t ex, som vi har nu) och kan ändå glädjas över att studenterna 
överlag verkar ha trivts med sina studier (och lärare), och framförallt så har de jobb 
. 

Christian Augustsson, programledare 

 

 

4.2.21 Sjuksköterskeprogrammet 
Fakultetetens överlägset största program med hela 403 examinerade under 
perioden.  Vi hade adresser till 378 varav 177 svarade. Ingen av de svarande säger 
sig vara arbetslös. Hela 90 och 88 % av alumnerna håller med helt eller delvis om 
att de är nöjda med sin utbildning respektive sin nuvarande sysselsättning.  Även 
nöjdhetsindex visar att detta är ett av fakultetens bäst fungerande program.  När 
man läser alla fritextsvar finns det däremot gott om kritik mot det mesta! 

”För stort fokus på omvårdnadsteorier” 

”För mycket fokus och tid på vetenskapsteorier och forskning” 
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”Känns ibland som att lärarna kan behöva besöka verksamheter för att få inblick i 
hur det fungerar” 

”Mycket omvårdnadsteorier som man ej har användning för i yrkeslivet” 

”För stort fokus på icke-relevanta kurser” 

”Lägre krav på VFU:n för att klara sig vidare än vad som känns ok” 

”Vissa kurser var nivån låg – både lärare och innehåll” 

”Inga kunniga lärare, rättvisa lärare” 

”En hel termin ägnades åt omvårdnadsteoretiker!” 

”Lite för mycket omvårdnadsinriktning” 

”Jag känner flera som valt att vidareutbilda sig på annat universitet då de inte varit 
nöjda med vad Kau erbjuder” 

”Extremt oproffsiga lärare som höll i de praktiska momenten” 

”Upplevde att de praktiska momenten stämde mindre bra ihop med verkligheten” 

”Alldeles för låga krav för att bli godkänd” 

”För lite och för dålig psykiatri” 

”Omvårdnadsteorin var alldeles för flummig – bortkastad tid!” 

”saknade handfasta råd/tips/strategier för att bemöta patienter och anhöriga i svåra 
situationer. 

”de (lärarna) har ej koll över huvud taget... saknad verklighetsförankring.. alldeles 
för mycket flum” 

”Ibland låg nivå. Krävdes inte mer än närvaro för att klara tentamen” 

”Saknade att lärare förstod att det var MEDMÄNNISKOR man utbildar” 

”För mycket basal omvårdnad” 

”För lite om akut sjukvård” 

”Upplevde att bilden man av rollen som SSK under utbildningen ej var 
överensstämmande med verkligheten” 

”En del lärare saknar förankring i den verkliga vårdens vardag” 
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Det är svårt att veta varför det finns denna skillnad mellan kryssfrågorna och 
fritextsvaren. En ledtråd kan vara att de som uppgivit annat kön än kvinna på 
enkäten är betydligt mindre nöjda. Nöjdindex är 2.15 jämfört med 1.65 för 
kvinnorna.   

 

Programledarens kommentar 

Av 378 tillfrågade hade 175 personer besvarat enkäten (46 %).  

Resultatet visar att deltagarna överlag är mycket nöjda med sin utbildning, 62% 
svarar att de trivdes mycket bra i Karlstad under sin studietid, 42% svarar att de är 
mycket nöjda med sin utbildning (siffran vid föregående undersökning var 26%). 
För påståendet om deltagarna kände sig väl förberedd för arbetslivet efter sina 
studier svarade 18% instämmer helt och 56% instämmer delvis. 59 % av deltagarna 
anger att de har stor användning för sin utbildning i sitt nuvarande yrke. Vid en 
genomgång av de öppna frågorna framkommer tämligen varierande synpunkter. 
Det handlar om allt från missnöje med hur vårdverksamheten ser ut idag, hur 
förberedd man har känt sig för den tuffa ”verkligheten”, att man kanske inte skulle 
ha valt sjuksköterskeyrket idag igen osv men också många positiva kommentarer 
om att utbildningen har varit bra och intressant, att lärarna och externa föreläsare 
är kunniga och engagerade. Deltagarna är nöjda med den stora omfattningen av 
VFU som finns i programmet.  

Det som sticker ut är att man generellt önskar mer av undervisning om 
sjukdomslära, medicin-tekniska tekniker och färdigheter, sår och sårbehandling, 
psykiatri och psykiatrisk omvårdnad, man önskar att VFU ska komma tidigare i 
programmet och en större tydlighet om vad ämnet omvårdnad faktiskt är. Man 
önskar också mindre antal teoretiska uppgifter under sin VFU och minder fokus på 
omvårdnadsteorier.  

Sedan deltagarna i denna alumni-undersökning gick sin utbildning här vid 
Karlstads universitet har vi förändrat utbildningen två (!) gånger. En ny 
utbildningsplan startades våren 2011 och samtliga deltagare i undersökningen gick 
sin utbildning innan dess. Sedan gjordes ytterligare förändringar och ännu en ny 
utbildningsplan började gälla våren 2016. De förändringar som vi bland annat har 
gjort är just de som denna undersökning pekar på; nämligen att VFU kommer 
tidigare i programmet och finns nu i varje termin, mindre teoretiska uppgifter 
under VFU, dessa görs istället under teoritiderna men med koppling till 
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studenternas genomförda VFU, sår och sårbehandling har utökats, likaså psykiatri 
(både teoretisk del och VFU), omvårdnadsämnet har utvecklats och tydliggjorts. Vi 
har också utökat och utvecklat pedagogiken kring medicinsk-tekniska färdigheter 
och byggt om och moderniserat våra rum för färdigheter, som nu har utvecklats till 
ett Kliniskt Tränings Center (KTC). Sjukdomsläran har inte utökats men vi har sett 
över fördelningen av denna mellan terminerna. 

Kaisa Bjuresäter, programledare 

 

 

4.2.22 Kandidatprogram Fysik 
Endast en svarande Alumn. Hon var nöjd med utbildningen och lärarna men hade 
gärna sett obligatoriska kurser i programmering i en fysikutbildning.  Har gått 
vidare till forskarutbildning. 

 

 

4.2.23 Specialistsjuksköterska. 
Hela 128 svarande alumner vilket ju ger ett gott underlag för att dra säkra 
slutsatser. De allra flesta är nöjda med både sin utbildning och sin nuvarande 
sysselsättning. Ingen av alumnerna är arbetslös. Det fanns dock några avvikande 
röster. De få som delvis tar avstånd från påståendet att de är nöjda med sin 
utbildning har inriktningen operation eller intensivvård. Genom att läsa deras 
fritextsvar får man en viss uppfattning om vad de inte är helt nöjda med. 

”Det var för mycket fokus på perioperativ omvårdnad… hade önskat mer 
operationsmetodik istället” 

”För mycket fokus på forskning” 

”Utbildningen saknade i stort verklighetsanknytning” 

”jag saknade mer operationsteknik” 

 

Detta missnöje avspeglades även i det sammanlagda nöjdhetsindexet där just 
operation var den inriktning som var minst nöjd.   
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Nöjdhetsindex per inriktning bland specialistsjuksköterskorna.   
Inriktning Nöjdhetsindex N 
Psykiatri 1.5 14 
Distrikt 1.6 29 
Intensivvård 1.8 21 
Ambulans 1.9 15 
Operation 1.9 45 

 
Många alumner tycker att D-uppsatsen var helt onödig och mycket tidskrävande. 

 

Programledarens kommentarer 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård 
Kommentarer: Lärare och föreläsare är kompetenta enligt alumnerna. 
Föreläsningarna är på hög/bra nivå. Programmet är  strukturerat men ibland lite 
rörigt ”bitvis” med otydlig information. Fördjupning inom vissa områden önskas 
exempelvis inom farmakologi och hemodynamik. Distansutbildning är bra eftersom 
man då kan jobba parallellt med studierna. Det är för mycket fokus på 
examensarbetet, att forska, förstå forskning, statistik och vetenskaplig teori. Mer 
VFU och praktiska övningar på ett kliniskt träningscentrum önskas.  

 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktsköterska 
Kommentarer: Lärare och föreläsare är kompetenta, engagerade och 
tillmötesgående enligt alumnerna. Programmet är välstrukturerat och det är hög 
nivå/kvalitet på föreläsningarna. Distansutbildning är bra men kunde bli  jobbigt. 
Det var bra att arbeta i grupp men det kunde också bli för mycket grupparbeten. 
Ytterligare fördjupning inom exempelvis inkontinens, sårbehandling och arbete 
med asylsökande efterfrågades. Forskningsförankringen i programmet upplevdes 
som särskilt bra men det kunde också bli för mycket forskning. Examensarbetet var 
jobbigt. Mer VFU önskades.  

Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård 
Kommentarer:  Lärare och föreläsare är bra, de är kompetenta och lätta att få 
kontakt med menar alumnerna. Stämningen är god. Distans och halvfart är bra men 
mer internetträffar önskades.  Det kunde vara svårt att få till grupparbeten på 
distans. Medan någon menar att det behöver läggas mer krut på examensarbetet 
menar någon annan menar att det är för stort fokus på examensarbete och 
vetenskaplig metodik. VFU är bra men ännu mer VFU samt praktiska övningar på 
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ett kliniskt träningscentrum önskas. Vidare saknar de kortkurser, exempelvis 
AMLS, PHTLS och PS.  

 

Specialistsjuksköterska med inriktning mot operationssjukvård 
Kommentarer:  Alumnerna är nöjda med lärarna, föreläsningarna och de praktiska 
övningarna. De är också mycket nöjda med sin VFU och huvudhandledarna. 
Programmet är strukturerat med bra integrering av teori och praktik med bra 
litteratur. Men det kunde också vara förvirrande och innehöll för mycket uppgifter. 
Distans och helfart är bra med nätverksträffar. Examensarbetet upplevs av en del 
som särskilt bra medan andra anser att det är mindre bra då det tar för mycket tid - 
föreslår att det läggs till ett halvt år. Alumnerna anser att programmet innehåller för 
mycket om forskning och vetenskap. Det preoperativa samtalet är bra men det är 
för stort fokus på den perioperativa dialogen. De önskar bland annat ännu mer 
praktisk kunskap om instrument och instrumentvård, suturmaterial och teknik 
samt operationsteknik.  

Mona Persenius, Programledare 
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5 Sammanfattning och kommentar från fakultetsledningen 
 

De övervägande intrycken efter att ha läst alla enkätsvar och analyserat den totala 
statistiken kan sammanfattas i några korta punkter 

• Alumnerna är nöjda med sin utbildning med några få undantag 
• Alumnerna klarar sig mycket bra på arbetsmarknaden 
• Alumnerna tar sig tid att svara utförligt frågorna  
• Alumniundersökning är ett effektivt verktyg för att identifiera styrkor och 

svagheter i våra utbildningsprogram 
 

Alumnerna har verkligen trivts under sin studietid och är dessutom mycket nöjda 
med sin utbildning, nästan utan undantag.  Det måste sägas vara ett gott betyg till 
verksamheten på fakulteten.  Givetvis finns det även enstaka kritiska synpunkter.  
De flesta är dock väldigt konstruktiva och intressanta.  Samtliga programledare har 
fått kopior på alla svar om sitt program och därmed möjlighet att jobba med 
förbättringar av sina program även på detaljnivå.   

Arbetslösheten bland de svarande alumnerna är nästan noll.  Dessutom anger de 
flesta alumner att man är nöjd med sin nuvarande sysselsättning och att man har 
stor användning för sin utbildning i jobbet.   

Det är även viktigt att konstatera att en alumniundersökning är ett känsligt 
instrument för att fånga upp eventuella brister i kvalitén på ett program.  Det som 
våra alumner tycker och skriver när de har några års erfarenhet av de yrken som vi 
utbildat dem för måste väga mycket tungt i fakultetens kvalitetsarbete.  Många tar 
sig dessutom tid med att svara utförligt och kopplar sina minnen från studietiden 
till sitt yrkesliv, drar slutsatser och kommer med konstruktiva förslag för att 
förbättra sitt program. 

 

Dekanus kommentar 

Alumniundersökningar är en viktig del av fakultetens kvalitetsarbete och är numera 
inskrivet i manualen för kvalitetsarbete som ett obligatoriskt moment att utföra var 
tredje år. Resultatet av föreliggande undersökning är mycket glädjande i och med 
att alumnerna från nästan alla program är mycket nöjda med både sin utbildning 
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och sina nuvarande jobb. Dessutom har nästan alla klarat sig mycket bra på 
arbetsmarknaden och har bra anställningar. Samtidigt kan vi notera att några 
program fått kritik som behöver åtgärdas. Viss kritik var sedan tidigare känd och 
hade innan undersökningen åtgärdats medan annan kritik nu behöver analyseras 
vidare och lösas i samråd med programledare och berörda prefekter.  Styrkan i att 
regelbundet genomföra alumniundersökningar är att vi får kännedom om vad som 
är viktigt att förbättra.  Sist, men inte minst, vi får en bekräftelse på hur mycket som 
fungerar bra och som vi i ledningen kan återkoppla till fakultetens personal. 

Reine Lundin, Dekanus. 
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Bilaga 1: Gemensamma frågor 

 

 

3. I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden? 
                                                                                                           Instämmer Instämmer Varken  Tar delvis  Tar helt
              
                                                                                                           helt  delvis  eller  avstånd från avstånd från
         
 1 2 3 4 5 

Jag trivdes mycket bra under min studietid vid  
Karlstads universitet         
  

Jag är nöjd med den utbildning jag fick på  
mitt utbildningsprogram           
 

Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter  
avslutade studier                                                               
 

Jag har stor användning av min utbildning i min  
nuvarande sysselsättning       
                                            

Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning     
 

Egen 
kommentar_____________________________________________________________
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Bilaga 2: Exempel på enkät 

 

Du har fått den här enkäten eftersom du har läst Sjuksköterskeprogrammet vid 
Karlstads universitet.  
Vi vill gärna veta hur du ser på din utbildning och dina svar kommer att användas 
som underlag för att fortsätta utveckla våra kurser och program. 
  
                                                                                         Birgitta Bisholt, Programledare för Sjuksköterskeprogrammet 
 
1. Har du tagit ut en sjuksköterskeexamen vid Karlstads universitet? 

      1 Ja, jag tog examen år______ 
    2 Nej 
 

Egen 
kommentar_______________________________________________________________ 
 
2. Har du tagit examen i ett annat ämne 

    1 Ja i 
ämnet_________________________________________________________________ 
    2 Nej 
 

Egen 
kommentar_______________________________________________________________ 
 
3. I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden? 
                                                                                                           Instämmer Instämmer Varken  Tar delvis  Tar helt  
                                                                                                           helt  delvis  eller  avstånd    avstånd från
         
 1 2 3 4 5 

Jag trivdes mycket bra under min studietid vid  
Karlstads universitet         
  

Jag är nöjd med den utbildning jag fick på  
mitt utbildningsprogram           
 

Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter  
avslutade studier                                                               
 

Jag har stor användning av min utbildning i min  
nuvarande sysselsättning       
                                            

Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning     
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Egen 
kommentar_______________________________________________________________ 
 

 

4. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning idag? 

    1 Tillsvidareanställd  
    2 Visstidsanställd 
    3 Egen företagare  
    4 Vidare studier vid högskola/universitet  
    5 Går forskarutbildning 
    6 Föräldraledig 
    7 Sjukskriven 
    8 Arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
    9 Arbetslös 
 
 

Egen 
kommentar_______________________________________________________________
_VÄND! 
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5. Beskriv din nuvarande yrkesroll, befattning och bransch! 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
6. Vad anser du var särskilt bra med dina studier vid Karlstads universitet? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
7. Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina studier vid Karlstads universitet? 
Mindre bra:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Saknades:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
8. Kön  

    1 Man 
    2 Kvinna 
    3 Annat 
    4 Vill ej ange 
 
 
9. Om du kan tänka dig att samarbeta med oss som t.ex. gästföreläsare, mentor eller 
referensperson, skriv din e-postadress här nedan så vi kan komma i kontakt med dig. 
 
 
 
 
Om du har några frågor eller vill kontakta oss direkt så maila eller ring till birgitta.bisholt 
@kau.se  / 054-700 24 46 
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