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Förord 

Föreliggande studie har genomförts vid Fakulteten för Humaniora och 

Samhällsvetenskap vid Karlstads universitet.  

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

fram till och med 2013 genomförde alumnundersökningarna vid Karlstads universitet. 

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

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

enkäter till alumner från programmen i Karlstad har skötts av Emelia Johansson på 

HS-fakultetens administrativa avdelning. Tack för din hjälp. 

Undersökningen på Musikhögskolan Ingesund, Arvika, har genomförts av Carina 

Hauge-Rouass, Håke Karlsson och Ulrika Lindblad med hjälp av Ximena Deramond, 

ansvarig för alumnnätverket vid Karlstads universitet. Tack för det material jag har fått 

ta del av och den hjälp ni bistått med. 

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

samband med enkätkonstruktionen.  

 

Karlstad, april 2018 

Christina Andersson  
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Inledning 

Rapportens disposition 

Rapporten inleds med undersökningens syfte och målsättning samt bakgrunden till 

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

genomförande. Där redogörs för 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 de 

slutna frågorna och redovisning av svar på de öppna frågorna.  

Resultatavsnittet kommer att vara uppdelat efter frågeställning. Resultatet för 

alumnerna som studerat i Karlstad och alumnerna som studerat i Arvika redovisas 

separat. 

Rapporten avslutas med en kvalitetsredovisning och en sammanfattning av resultaten.  

 

Undersökningens syfte och målsättning 

Alumnundersökningen i Karlstad genomförs på uppdrag av ledningen för Fakulteten 

för Humaniora och Samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. 

Alumnundersökningen på Ingesund i Arvika har genomförts av personal på Ingesund 

och tas med i föreliggande rapport på uppdrag av ledningen för Fakulteten för 

Humaniora och Samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. 

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

underlag för fortsatt kvalitetsutveckling av program och kurser.  

Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och kurser. 

 

Bakgrund 

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

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

fakultetens utbildningar från alumner. Metoder för undersökningen utvecklades av 

Lars Haglund med Uppsala universitet som förebild. 
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De första systematiska alumnundersökningarna vid Karlstads universitet genomfördes 

2008 på uppdrag av ledningen på Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. I 

den första undersökningen ingick huvudsakligen alumner som examinerades åren 

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

Magisterprogrammet i Projektledning, Ekonomprogrammet, 

Fastighetsekonomprogrammet, Matematikekonomiprogrammet, Personal och 

Arbetsliv, Magisterprogrammet i Skatterätt och Ekonomi samt 

Informationsprogrammet. 

Därefter har data samlats in på årlig basis enligt ett rullande schema. Programmen 

återkommer i schemat vart tredje år. Samtliga alumner med examen från något 

program vid HS-fakulteten kommer därmed vid något tillfälle att få möjlighet att delta 

i undersökningen. 

Då vissa program har lagts ner och nya program har startats gjordes 2016 en 

uppdatering av schemat av Emelia Johansson, fakultetshandläggare på administrativa 

avdelningen på HS-fakulteten. Se bilaga 1 och 2. 

Undersökningarna har genomförts som totalundersökningar. Informationen har samlats 

in genom postenkäter. Från och med 2014 har det även funnits möjlighet att besvara 

enkäten på webben. 

2013 beslutade också ledningen för Musikhögskolan Ingesund vid Karlstads 

universitet att genomföra liknande alumnundersökningar. Modellen för 

undersökningarna var de enkäter som genomfördes på Fakulteten för Ekonomi, 

Kommunikation och IT från 2008 och framåt. 

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

övertogs uppgiften av ämnet Statistik vid Karlstads universitet och på Musikhögskolan 

Ingesund har man själva genomfört undersökningen. 

De första frågeformulären utvecklades av Lars Haglund tillsammans med 

programledarna med alumnenkäter från Uppsala som främsta förebild. Ungefär hälften 

av frågorna var gemensamma, resten av frågorna var programspecifika. De 

frågeformulär som använts i Karlstad bygger på tidigare formulär, men den 

gemensamma delen har ökat i omfång och den programspecifika delen har minskat. 

Det frågeformulär som använts i Arvika är samma som vid föregående undersökning. 

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

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

alumner vid ett tillfälle. Sedan 2014 har en identifiering av respondenterna gjorts för 
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att kunna skicka påminnelser till den del av målpopulationen som inte besvarat 

enkäten samt för att ha möjlighet att göra en bortfallsstudie. 

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

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

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

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

2014 beräknas alla procenttal på totala svarsgrupperna. 

Resultaten har visat på att utbildningarna vid Karlstads universitet håller en hög 

kvalitet och att alumner från Karlstad och Arvika är attraktiva på arbetsmarknaden. 

Många får jobb snart efter examen och trivs med sina jobb. Resultaten visar också att 

det finns skillnader mellan programmen vilket ger möjligheter till erfarenhetsutbyte 

och utveckling. 
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Metod och genomförande 

Undersökningens frågeställningar 

Frågeställningarna i undersökningen är 

 Åsikter om utbildningen 

 Kartläggning av sysselsättningen idag 

 Internationell rörlighet 

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

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

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

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

ingående synpunkter om utbildningen. 

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

vilken den huvudsakliga sysselsättningen är idag, inom vilken arbetsmarknadssektor 

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

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

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

utomlands samt om man arbetar eller har arbetat utomlands. Dessa frågor har endast 

ställts i de enkäter som gått ut till alumner från programmen i Karlstad. 

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

sina studier och när man tog examen. 

 

Population 

Den population man ideellt vill undersöka kallas målpopulation. I årets studie ingår 

alumner från Musiklärarprogrammet (registrerade på MUGL01 2009-2011), 

Programmet i IT-Design, Samhällsplanerarprogrammet, Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap, Magisterprogrammet i Nationalekonomi, Magisterprogrammet i 

Projektledning samt Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap (examensår 2013-

2015).  

Musiklärarprogrammet ges på Musikhögskolan Ingesund i Arvika, medan övriga 

program ges på Karlstads universitet i Karlstad. 
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Ramen som använts för programmen lokaliserade i Karlstad har sammanställts av 

Emelia Johansson, med hjälp av administratörer från respektive program, genom 

utsökningar i Ladok. Adresser har tagits fram från Ladok av kursadministratörer. Vid 

returer har Emelia sökt efter nya adresser via hitta och eniro. 

Ramen som använts för Musiklärarprogrammet har sammanställts av Ulrika Lindblad 

genom utsökningar i Ladok. De flesta postadresser har man fått från Ximena 

Deramond, ansvarig för alumnnätverket vid Karlstads universitet. Övriga har Ulrika 

letat upp. 

 

Målpopulationen består totalt av 304 alumner fördelade på de olika programmen enligt 

tabell 1. 

Tabell 1 

Program Poäng Examensår Antal examinerade 

Musiklärarprogrammet 300 *2009-2011 *102 

Programmet i IT-Design 180 2013-2015 53 

Samhällsplanerar-

programmet 

180 2013-2015 43 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

60 2013-2015 3 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

60 2013-2015 5 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

60 2013-2015 94 

Masterprogrammen 

inom Samhällsvetenskap  

120 2013-2015 4 

*Registrerade på MUGL01 

 

Föregående tillfälle som programmen lokaliserade i Karlstad ingick i undersökningen 

var 2014. Då deltog även Ekonomprogrammet i studien, men detta program är nu 

nedlagt. Nya program för i år Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap.  

Enligt tidsschemat skulle även Samhällsanalytiker, inriktning organisering, varit med i 

årets undersökning, men då bara en årskull (8 studenter) examinerats valde vi som 

arbetar med undersökningarna att flytta fram detta program till nästa års studie. 

På Musiklärarprogrammet genomfördes den senaste alumnundersökningen 2013. 
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I tabell 2 kan man se hur många alumner som examinerats på respektive program varje 

år.  

Tabell 2 

 

 

 

På några av programmen fanns olika studieinriktningar, fördjupningsämnen och 

studieformer, se tabell 3. 

Tabell 3 

  

Program 2013 2014 2015 2016 2017 

Musiklärarprogrammet - 22 21 23 16 

Programmet i IT-Design 19 17 17 - - 

Samhällsplanerar-

programmet 

12 14 17 - - 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

0 2 2 - - 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

3 2 0 - - 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

23 31 40 - - 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

1 2 1 - - 

Totalt 58 90 98 23 16 

Program      

Musiklärarprogrammet Instrument 

och 

ensemble 

Musik i 

klass 

Musikteori 

och 

komposition 

Musik- och 

ljud-

produktion 

 

Programmet i IT-

Design 

Affärssystem 

och ekonomi 

System-

design 

Programvaru-

design 

  

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

Campus Distans Campus/ 

distans 

  

Masterprogrammen 

inom 

Samhällsvetenskap  

Historia Kultur-

geografi 

Socialt arbete Sociologi Statsvetenskap 
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Urvals- och insamlingsmetoder 

Alumnundersökningarna genomfördes som totalundersökningar i målpopulationen. 

För programmen lokaliserade i Karlstad samlades data in med hjälp av postenkäter och 

webbenkäter i september och oktober 2017. Portofria svarskuvert bifogades med 

enkäten och i introduktionsbrevet gavs också möjligheten att avge svaren via 

enkätverktyget Survey & Report.  

För Musiklärarprogrammet gjordes datainsamlingen i perioden maj till juni 2017. 

Även här använde man sig av postenkäter med möjlighet att avge svaren via 

webbenkät i Survey & Report. 

 

Enkäten 

Enkäterna innefattade i huvudsak frågor om utbildningen, inträdet på arbetsmarknaden 

och om nuvarande sysselsättning. Enkäterna var indelade i en gemensam del och en 

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

alumnundersökningar vid Karlstads universitet. För Musiklärarprogrammet användes 

samma enkät som 2013.  

De flesta frågorna i enkäterna var av kvalitativ/kategorisk typ med fasta 

svarsalternativ. De slutna frågorna kompletterades med öppna frågor för att få in mer 

detaljerade åsikter. 

 

Databearbetning 

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

olika bakgrundsvariabler och redovisas i främst frekvenstabeller. 

För de svar som kom in med posten registrerades svaren manuellt i Karlstad medan 

man i Arvika scannade in svaren i Survey & Report. Samtliga svar exporterades 

därefter till SPSS. 
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Resultat 

Om svarsgruppen 

Målpopulationen består av 304 alumner. Svar har kommit in från 145 alumner, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 47,7 %. Svarsfrekvensen varierar mellan 26,4 % och 

100 % för de olika programmen. Se tabell 4.  

56 alumner (38,4 %) har valt att besvara webbenkäten. Musiklärarprogrammet är det 

program som har högst andel webbsvar, 63,4 %. 

Bortfallet på grund av okända adresser eller brev i retur är relativt lågt. Endast 10 

alumner i målpopulationen har okänd adress. 

2014 bestod målpopulationen av 332 alumner. Svar inkom från 128 alumner, det vill 

säga 38,6 % av målpopulationen. Bortser man från Ekonomprogrammet fanns 137 

alumner i målpopulationen varav svar kom in från 67 alumner eller 48,9 % 

(Andersson, 2015). 

Vid föregående undersökning på Musiklärarprogrammet bestod målpopulationen av 

220 alumner varav svar inkom från 101 alumner. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 

45,9 % (Haglund, 2014). 

Tabell 4 

 Antal 

alumner 

Antal 

svarande 

Antal 

webbsvar 

Okänd 

adress  

Svars-

frekvens 

Svars-

frekvens 

2014 

Musiklärarprogrammet 102 41 26 7 40,2 % *45,9 % 

Programmet i IT-Design 53 14 5 1 26,4 % 35,1 % 

Samhällsplanerar-

programmet 

43 29 5 - 67,4 % 48,0 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

3 3 1 - 100 % 60,0 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

5 2 1 - 40,0 % 66,7 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

94 54 16 1 57,4 % 55,2 % 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

4 2 2 1 50,0 % - 

Totalt 304 145 56 10 47,7 % 48,9 % 
* Svarsfrekvens 2013 
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I tabell 5 kan man se när alumnerna i svarsgruppen tog ut sin examen. Resultatet 

överensstämmer dock inte helt med de faktiska antalen som redovisas i tabell 2, vilket 

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

examensbeviset utfärdades.  

Tabell 5 

 2013 eller 

tidigare 

2014 2015 2016 

eller 

senare 

Musiklärarprogrammet - 5  12 11 

Programmet i IT-Design 8 1 5 - 

Samhällsplanerar-

programmet 

10 7 12 - 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

1 1 1 - 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

1 1 - - 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

19 16 19 2 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

1 1 - - 

Totalt 40 32 49 13 

 

 

I tabell 6 kan man se när alumnerna i svarsgruppen påbörjade sina studier på 

respektive program. I enkäten till alumnerna på Magisterprogrammet i Projektledning 

ställdes ingen fråga om när utbildningen påbörjades. 

Tabell 6 

 2009 eller 

tidigare 

2010 2011 2012 eller 

senare 

Musiklärarprogrammet 11 16  14 - 

Programmet i IT-Design 2 7 1 4 

Samhällsplanerar-

programmet 

1 13 5 9 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

1 - - 1 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - - 2 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

- - - 2 

Totalt 40 32 49 13 
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På de flesta program där olika inriktningar eller studieformer förekommit har 

respondenterna fått besvara en fråga om inriktning och/eller studieform. 

Programmet i IT-Design 

9 av alumnerna i svarsgruppen gick inriktningen Affärssystem och Ekonomi och 5 gick 

inriktningen Programvarudesign. Ingen i svarsgruppen har gått inriktningen 

Systemdesign. 

Magisterprogrammet i Projektledning 

50 av 54 i svarsgruppen har tagit examen i ett annat ämne. I svarsgruppen finns bland 

annat ingenjörer, arbetsvetare, alumner med examen från programmen Medier och 

Kommunikation samt Personal och Arbetsliv och ett antal ekonomer med diverse 

inriktningar. 

De flesta, 35 alumner i svarsgruppen, har studerat på campus. 15 har studerat på 

distans och 4 har blandat studier på campus med studier på distans. 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap  

Båda alumnerna i svarsgruppen har en examen inom Statsvetenskap. I 

målpopulationen fanns även en alumn med inriktning Sociologi. 

 

Könsfördelningen i svarsgruppen stämmer relativt bra överens med könsfördelningen i 

populationen. Skillnader förekommer mellan programmen, men överlag är 

överensstämmelsen mellan svarsgrupp och population god. Se tabell 7. 
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Tabell 7 

 Andel 

kvinnor i 

svars- 

gruppen 

Andel  

män i 

svars-

gruppen 

Andel kvinnor 

i mål-

populationen 

Andel män  

i mål-

populationen 

Musiklärarprogrammet 48,8 % 51,2 % 45,1 % 54,9 % 

Programmet i IT-Design 21,4 % 78,6 % 22,6 % 77,4 % 

Samhällsplanerar-

programmet 

58,6 % 41,4 % 65,1 % 34,9 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

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

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

100 % - 100 % - 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

72,2 % 27,8 % 69,1 % 30,9 % 

Masterprogrammen 

inom Samhällsvetenskap  

- 100 % - 100 % 

Totalt 57,2 % 42,8 % 52,0 % 48,0 % 

 

 

Om man jämför andelen etablerade på arbetsmarknaden, enligt 

universitetkanslerämbetets senaste arbetsmarknadsrapport, med andelen i 

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

arbete än övriga i målpopulationen. Se sidan 59-60. Detta gäller för samtliga program i 

studien och kan innebära en viss påverkan på resultatet.  
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Om utbildningen 

Frågor och svarsalternativ har formulerats lite olika i de enkäter som gick ut till 

Karlstad-alumnerna och Arvika-alumnerna. I följande avsnitt kommer resultaten 

därför att redovisas i separata tabeller. 

 

Karlstad 

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

vid Karlstads universitet? 

94,1 % av totala svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet ” Jag trivdes 

mycket bra under min studietid vid Karlstads universitet”. 70,2 % instämmer helt i 

påstående och 22,1 % instämmer delvis i påståendet. 5,8 % av svarsgruppen svarar 

varken eller. Ingen tar avstånd från påståendet. Se tabell 8. 

Andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet varierar mellan 66,6 % och  

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

magister/masterprogrammen och programmen på grundnivå. 

I föregående studie där de aktuella programmen deltog instämde mellan 50 % och  

100 % av svarsgruppen helt eller delvis i påståendet (Andersson, 2015). 

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

Karlstad universitet?” framkommer att det är en bra atmosfär och en bra studiemiljö 

på Karlstads universitet. Universitetet har bra och engagerade lärare, breda 

utbildningar och på flera program en god anknytning till näringslivet. 
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Tabell 8 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Programmet i IT-Design - - - 21,4 % 78,6 % 

Samhällsplanerarprogrammet - - 10,3 % 24,1 % 62,1 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

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

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - - 50,0 % 50,0 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

- - 3,7 % 20,4 % 74,1 % 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

- - - - 100 % 

Totalt - - 5,8 % 22,1 % 70,2 % 

 

 

Programmet i IT-Design 

Resultatet i årets studie är i princip lika som resultatet i 2014 års studie (Andersson, 

2015). Merparten instämmer helt i påståendet. Ingen svarar varken eller och ingen tar 

avstånd från påståendet. Se tabell 9. 

Tabell 9 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - - 21,4 % 78,6 % 

2014 - - - 23,1 % 76,9 % 

 

 

Samhällsplanerarprogrammet 

Andelen som instämmer helt i påståendet har ökat sedan studien 2014. Då instämde 

41,7 % av svarsgruppen helt i påståendet (Andersson, 2015). Idag instämmer 62,1 % 

av svarsgruppen helt i påståendet. 2014 tog 8,3 % av svarsgruppen avstånd från 

påståendet. Idag tar ingen i svarsgruppen avstånd från påståendet. Se tabell 10. 
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Tabell 10 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - 10,3 % 24,1 % 62,1 % 

2014 - 8,3 % - 50,0 % 41,7 % 

 

 

Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

Det är få alumner från detta program så det är svårt att uttala sig om skillnader/likheter 

med föregående studier. Dock är det så, både nu och 2014, att ingen i svarsgruppen har 

tagit avstånd från påståendet (Andersson, 2015). Se tabell 11. 

Tabell 11 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - 33,3 % 33,3 % 33,3 % 

2014 - - - 66,7 % 33,3 % 

 

 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

Det är få alumner från detta program så det är svårt att uttala sig om skillnader/likheter 

med föregående studier. Dock är det så, både nu och 2014, att ingen i svarsgruppen har 

tagit avstånd från påståendet (Andersson, 2015). Se tabell 12. 

Tabell 12 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - - 50,0 % 50,0 % 

2014 - - 50,0 % - 50,0 % 
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Magisterprogrammet i Projektledning 

Andelen som instämmer helt i påståendet har minskat sedan studien 2014. Då 

instämde 86,5 % av svarsgruppen helt i påståendet (Andersson, 2015). Idag instämmer 

74,1 % av svarsgruppen helt i påståendet. 2014 var det ingen i svarsgruppen som tog 

avstånd från påståendet eller svarade varken eller. Idag svarar en liten andel, 3,7 % av 

svarsgruppen, varken eller. Ingen tar avstånd från påståendet. Se tabell 13. 

Tabell 13 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - 3,7 % 20,4 % 74,1 % 

2014 - - - 10,8 % 86,5 % 

 

 

De alumner i svarsgruppen som studerat på campus trivdes bättre under studietiden än 

de som studerat på distans. Se tabell 14. 

Tabell 14 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Campus - - - 17,1 % 82,9 % 

Distans - - 13,3 % 26,7 % 60,0 % 

 

 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap 

Detta program är nytt i studien. Båda alumnerna i svarsgruppen instämmer helt i 

påståendet. 

 

 

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

lika stor andel, 92,0 % respektive 92,7 %, instämmer helt eller delvis i påståendet. Se 

tabell 15. 
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Tabell 15 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor - - 4,8 % 22,2 % 69,8 % 

Män - - 7,3 % 22,0 % 70,7 % 

 

 

Även i tidigare studier kan man se att alumnerna har trivts bra vid Karlstads 

universitet, se tabell 16 (Andersson, 2015, 2016, 2017). Andelen som instämmer helt 

eller delvis ligger på en konstant hög nivå. Se diagram 1. 

Tabell 16 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

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

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

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

2017 - - 5,8 % 22,1 % 70,2 % 

 

Diagram 1 
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Arvika 

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

85,3 % av alumnerna i svarsgruppen instämmer till stor eller mycket stor grad i 

påståendet. Se tabell 17. 

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

Musikhögskolan Ingesund?” kan man se att alumnerna tyckte att det var en väldigt fin 

atmosfär på Ingesund, att det gavs många möjligheter att musicera och att det var bra 

lärare. 

Resultatet överensstämmer ganska väl med resultatet i den föregående studien från 

2013, även om alumnerna i den här svarsgruppen trivdes något sämre under 

studietiden.  

Andelen som instämmer till mycket stor grad har minskat något från 46 % till 39,0 % 

och andelen som inte instämmer alls har ökat något från 3 % till 4,9 % (Haglund, 

2014). Observera att resultaten i 2013 års studie bygger på den del av svarsgruppen 

som besvarat de aktuella frågorna. Resultaten för 2017 bygger på hela svarsgruppen. 

Tabell 17 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

2017 4,9 % 9,8 % 46,3 % 39,0 % 

2013 3 % 9 % 43 % 46 % 

 

 

Andelen kvinnor och män som instämmer i påståendet till stor eller mycket stor grad 

är ungefär lika även om det är en större andel män än kvinnor som instämmer till 

mycket stor grad. Se tabell 18. 

Tabell 18 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

Kvinnor 5,0 % 10,0 % 50,0 % 35,0 % 

Män 4,8 % 9,5 % 42,9 % 42,9 % 
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Karlstad 

 

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

gått vid Karlstads universitet? 

90,4 % av totala svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 42,3 % 

instämmer helt i påståendet och 48,1 % instämmer delvis i påståendet.  

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

instämmer helt eller delvis i påståendet varierar mellan 82,7 % och 100 %. Se tabell 

19.  

Alumner från magister- och masterprogrammen är något mer nöjda med sin utbildning 

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

mellan 92,6 % och 100 % jämfört med mellan 82,7 % och 92,9 % för programmen på 

grundnivå. 

2014 varierade andelen som instämde helt eller delvis i påståendet mellan 50,0 % och 

100 % (Andersson, 2015). 

 
Tabell 19 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Programmet i IT-Design - 7,1 % - 64,3 % 28,6 % 

Samhällsplanerarprogrammet - 6,9 % 6,9 % 72,4 % 10,3 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

- - - 66,7 % 33,3 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - - 100 % - 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

- 1,9 % 5,6 % 29,6 % 63,0 % 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

- - - - 100 % 

Totalt - 3,8 % 4,8 % 48,1 % 42,3 % 
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Programmet i IT-Design 

Andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet har ökat något sedan 2014. Då 

instämde 23,1 % av svarsgruppen helt i påståendet och 46,2 % instämde delvis i 

påståendet (Andersson, 2015). Däremot fanns ingen som tog avstånd från påståendet 

2014, vilket det finns i årets svarsgrupp. Se tabell 20. 

I de öppna frågorna kan man se att många av alumnerna i svarsgruppen tycker att 

lärarna har varit duktiga och engagerade, att kursutbudet varit brett och att det varit ett 

nära samarbete mellan universitetet och näringslivet. Däremot var vissa kurser inte 

aktuella och ibland gick flera kurser man hade velat ta samtidigt. 

Tabell 20 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - 7,1 % - 64,3 % 28,6 % 

2014 - - 30,8 % 46,2 % 23,1 % 

 

 

Samhällsplanerarprogrammet 

Svarsgruppen i år är något mer nöjda med sin utbildning än svarsgruppen 2014. 

Andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet är ungefär lika stor i 

undersökningen 2014 som den är i dagens undersökning, men 2014 var det ingen som 

instämde helt i påståendet (Andersson, 2015). Dessutom fanns det alumner som helt 

tog avstånd från påståendet 2014, vilket ingen gör nu. Se tabell 21. 

I de öppna frågorna kan man se att många alumner i svarsgruppen uppskattade 

bredden i utbildningen. Detta innebar dock också att ”spetsen” och den röda tråden i 

utbildningen saknades. Man saknade också den tekniska aspekten när det kom till 

fysisk planering. 

Tabell 21 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - 6,9 % 6,9 % 72,4 % 10,3 % 

2014 8,3 % 8,3 % - 83,3 % - 
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Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

Hela svarsgruppen instämmer i påståendet. Så såg det ut även i 2014 års undersökning, 

med den skillnaden att då instämde 66,7 % helt i påståendet (Andersson, 2015). Se 

tabell 22. 

Tabell 22 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - - 66,7 % 33,3 % 

2014 - - - 33,3 % 66,7 % 

 

 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

Hela svarsgruppen instämmer delvis i påståendet. 2014 var det en av de två alumnerna 

i svarsgruppen som helt tog avstånd från påståendet (Andersson, 2015). Dock är 

svarsgrupperna så små att det är svårt att dra några slutsatser kring detta resultat. Se 

tabell 23. 

Tabell 23 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - - 100 % - 

2014 50,0 % - - - 50,0 % 

 

 

Magisterprogrammet i Projektledning 

Andelen som instämmer helt eller delvis har minskat något sedan 2014. Då instämde 

70,3 % av svarsgruppen helt i påståendet och 24,3 % instämde delvis i påståendet 

(Andersson, 2015). Idag instämmer 63,0 % av svarsgruppen helt i påståendet och  

29,6 % instämmer delvis i påståendet. Idag finns alumner som tar avstånd från 

påståendet. Det fanns det inte 2014. Se tabell 24. 
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I de öppna frågorna kan man se att många alumner i svarsgruppen tyckte att lärarna 

var engagerade och kunniga. Däremot kunde det ha varit mer verklighetsförankrat. 

Tabell 24 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - 1,9 % 5,6 % 29,6 % 63,0 % 

2014 - - 2,7 % 24,3 % 70,3 % 

 

 

Det finns också skillnader mellan de alumner i svarsgruppen som studerat på campus 

och de som studerat på distans. Campusalumnerna är mer nöjda med sin utbildning. Se 

tabell 25. En anledning till detta kan vara att distansalumnerna gärna hade haft fler och 

obligatoriska närträffar. 

Tabell 25 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Campus - - - 34,3 % 65,7 % 

Distans - 6,7 % 20,0 % 20,0 % 53,3 % 

 

 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap  

Båda som deltagit i undersökningen instämmer helt i påståendet. 

 

 

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

93,6 % av kvinnorna instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med 85,3 % av 

männen. Se tabell 26.  

Den här skillnaden har varit tydlig även i tidigare undersökningar (Andersson, 2015, 

2016, 2017). 
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Tabell 26 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor - 3,2 % 1,6 % 46,0 % 47,6 % 

Män - 4,9 % 9,8 % 51,2 % 34,1 % 

 

 

Andelen nöjda i svarsgruppen är något högre för de alumner vars arbete har 

anknytning till studieområdet än för de alumner vars arbete saknar denna anknytning. 

Se tabell 27.  

Bland de alumner vars arbete har en direkt anknytning till studieområdet instämmer 

92,8 % helt eller delvis i påståendet och bland de alumner vars arbete har delvis 

anknytning till studieområdet instämmer 91,4 % helt eller delvis i påståendet. Bland de 

alumner vars arbete saknar anknytning till studieområdet instämmer 85,7 % helt eller 

delvis i påståendet. Denna tendens har setts även i tidigare studier (Andersson, 2015, 

2016, 2017). 

Tabell 27 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Arbetet har direkt anknytning 
till studieområdet 

- 2,4 % 2,4 % 57,1 % 35,7 % 

Arbetet har delvis anknytning 
till studieområdet 

- 4,3 % 4,3 % 45,7 % 45,7 % 

Arbetet har ingen anknytning till 
studieområdet 

- 7,1 % 7,1 % 35,7 % 50,0 % 

 

 

Tidigare har man också kunnat se att de alumner i svarsgruppen som har en 

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

en visstidsanställning. I årets studie ser det snarare ut att vara tvärtom. Se tabell 28. 
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Detta är ett tecken på att anställningsform inte verkar påverka hur nöjd man är med sin 

utbildning. Andra faktorer, som att man har ett arbete med anknytning till 

studieområdet, verkar ha större betydelse i den här frågan. 

Tabell 28 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Tillsvidareanställd - 4,5 % 3,4 % 50,6 % 40,4 % 

Visstidsanställd - - - 16,7 % 83,3 % 

 

 

Även i tidigare studier finns tydliga skillnader mellan programmen, men överlag ligger 

andelen alumner i svarsgrupperna som instämt helt eller delvis i påståendet på en hög 

nivå (Andersson, 2015, 2016, 2017). Se tabell 29 och diagram 2. 

Tabell 29 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

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

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

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

2017 - 3,8 % 4,8 % 48,1 % 42,3 % 
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Diagram 2 

 
 

 

 

 

Arvika 

 

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

mitt utbildningsprogram? 

 

82,9 % av alumnerna i svarsgruppen instämmer till stor eller mycket stor grad i 

påståendet. Se tabell 30. 

Andelen som instämmer till stor eller mycket stor grad har ökat sedan 2013. Då var 

denna andel 75 % mot 82,9 % idag. Andelen som instämde till mycket stor grad har 

ökat från 21 % till 34,1 %. Andelen som instämmer till stor grad har däremot minskat 

något från 54 % till 48,8 % idag (Haglund, 2014). Observera att resultaten i 2013 års 

studie bygger på den del av svarsgruppen som besvarat de aktuella frågorna. 

Resultaten för 2017 bygger på hela svarsgruppen. 

I de öppna frågorna kan man se att många alumner i svarsgruppen uppskattade att det 

fanns många möjligheter att musicera, att alla ämnen var kopplade till musik, att det 

var mycket praktik och att det var bra lärare. Att programmet var nytt kunde ibland 

göra att det kändes lite rörigt. 
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Tabell 30 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

2017 2,4 % 12,2 % 48,8 % 34,1 % 

2013 1 % 25 % 54 % 21 % 

 

 

Andelen kvinnor som instämmer i påståendet till stor eller mycket stor grad är högre 

än motsvarande andel män. Se tabell 31. 

Tabell 31 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

Kvinnor - 10,0 % 45,0 % 40,0 % 

Män 4,8 % 14,3 % 52,4 % 28,6 % 

 

 

Andelen alumner i svarsgruppen som har ett arbete med anknytning till musik är mer 

nöjda med sin utbildning än övriga alumner. 90,0 % jämfört med 60,0 % instämmer 

till stor eller mycket stor grad i påståendet. Se tabell 32. 

Tabell 32 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

Arbetet har anknytning till 
musik 

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

Arbetet har ingen 
anknytning till musik 

10,0 % 20,0 % 40,0 % 20,0 % 
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Karlstad 

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

efter avslutade studier? 

68,2 % av svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 16,3 % instämmer 

helt i påståendet och 51,9 % instämmer delvis i påståendet. Se tabell 33. 

Andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet varierar mellan 33,3 % och  

100 %. Andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet är något högre på 

magister/masterprogrammen än på programmen på grundnivå. På 

magister/mastersnivå är denna andel 72,1 % och på grundnivå är den 64,3 %. 

Även i undersökningen från 2014 kan man se stora skillnader mellan programmen. 

Andelen som instämde helt eller delvis varierade mellan 33,0 % och 100 % 

(Andersson, 2015). 

Tabell 33 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Programmet i IT-Design - 7,1 % 21,4 % 64,3 % 7,1 % 

Samhällsplanerarprogrammet - 20,7 % 17,2 % 55,2 % 3,4 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

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

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - - 100 % - 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

- 1,9 % 25,9 % 46,3 % 25,9 % 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

- - - 50,0 % 50,0 % 

Totalt - 8,7 % 22,1 % 51,9 % 16,3 % 

 

 

Programmet i IT-Design 

Andelen alumner i svarsgruppen som instämmer helt eller delvis i påståendet har ökat 

från 61,6 % 2014 till 71,4 % idag (Andersson, 2015). Däremot har andelen som 

instämmer helt i påståendet minskat från 38,5 % till 7,1 %. Se tabell 34. 
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Tabell 34 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - 7,1 % 21,4 % 64,3 % 7,1 % 

2014 - 23,1 % 15,4 % 23,1 % 38,5 % 

 

 

Samhällsplanerarprogrammet 

Andelen alumner som instämmer helt eller delvis i påståendet har ökat från 33,0 % 

2014 till 58,6 % idag (Andersson, 2015). Se tabell 35. 

Tabell 35 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - 20,7 % 17,2 % 55,2 % 3,4 % 

2014 - 25,0 % 41,7 % 33,0 % - 

 

 

Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

Alumnerna i svarsgruppen har alla avgett olika svarsalternativ. 2014 instämde samtliga 

alumner i svarsgruppen delvis i påståendet (Andersson, 2015). Se tabell 36. 

Tabell 36 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - 33,3 % 33,3 % 33,3 % - 

2014 - - - 100 % - 
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Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

Båda alumnerna i svarsgruppen instämmer delvis i påståendet. 2014 instämde ingen av 

alumnerna i svarsgruppen i påståendet (Andersson, 2015). Se tabell 37. 

Tabell 37 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - - 100 % - 

2014 50,0 % - 50,0 % - - 

 

 

Magisterprogrammet i Projektledning 

Andelen alumner i svarsgruppen som instämmer helt eller delvis i påståendet är 

ungefär samma idag som 2014. Däremot har andelen som instämmer helt i påståendet 

minskat från 35,1 % år 2014 till 25,9 % idag (Andersson, 2015). Se tabell 38. 

Tabell 38 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - 1,9 % 25,9 % 46,3 % 25,9 % 

2014 - 5,4 % 21,6 % 35,1 % 35,1 % 

 

 

Resultatet ser ganska likartat ut för alumnerna som studerat på campus och alumnerna 

som studerat på distans. Se tabell 39. 

Tabell 39 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Campus - - 31,4 % 45,7 % 22,9 % 

Distans - 6,7 % 20,0 % 46,7 % 26,7 % 
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Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap 

Båda alumnerna i svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 

 

 

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

73,0 % av kvinnorna instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med 61,0 % av 

männen. Se tabell 40. 

Denna tendens har setts även i tidigare studier (Andersson, 2015, 2016, 2017). 

Tabell 40 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor - 7,9 % 17,5 % 54,0 % 19,0 % 

Män - 9,8 % 29,3 % 48,8 % 12,2 % 

 

 

De alumner som har ett arbete med anknytning till studieområdet instämmer i högre 

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

tabell 41. 

71,5 % av de alumner som har ett arbete som har direkt anknytning till studieområdet 

instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med 69,9 % av de vars arbete delvis 

har anknytning till studieområdet och 57,1 % av de vars arbete saknar anknytning till 

studieområdet. 

Denna tendens har även setts i tidigare studier (Andersson, 2014, 2015, 2016). 
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Tabell 41 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Arbetet har direkt anknytning 
till studieområdet 

- 9,5 % 16,7 % 54,8 % 16,7 % 

Arbetet har delvis anknytning 
till studieområdet 

- 6,5 % 23,9 % 52,2 % 17,4 % 

Arbetet har ingen anknytning till 
studieområdet 

- 14,3 % 28,6 % 50,0 % 7,1 % 

 

 

Resultatet har varierat mycket på denna fråga beroende på vilka program som deltagit i 

respektive studier. Se tabell 42 och diagram 3.  

2016 kan man se effekterna av det stora antalet svar på Speciallärarprogrammet. Om 

man tittar på övriga program 2016 är andelen som instämmer helt eller delvis i 

påståendet 68,6 %, jämfört med 76,4 % i totala svarsgruppen. 

Tabell 42 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

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

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

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

2017 - 8,7 % 22,1 % 51,9 % 16,3 % 
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Diagram 3 

 
 

 

 

Arvika 

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

efter avslutade studier? 

61,0 % av alumnerna i svarsgruppen instämmer till stor eller mycket stor grad i 

påståendet. Se tabell 43. 

Andelen som instämmer till stor eller mycket stor grad har ökat något sedan 2013. Då 

var denna andel 53 % mot 61,0 % idag. Andelen som instämmer till mycket stor grad 

har ökat från 11 % till 22,0 %. Andelen som instämmer till stor grad har minskat något 

(Haglund, 2014). Observera att resultaten i 2013 års studie bygger på den del av 

svarsgruppen som besvarat de aktuella frågorna. Resultaten för 2017 bygger på hela 

svarsgruppen. 

Tabell 43 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

2017 4,9 % 26,8 % 39,0 % 22,0 % 

2013 6 % 40 % 42 % 11 % 
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Andelen män i svarsgruppen som instämmer till mycket stor grad är något högre än 

motsvarande andel kvinnor. Däremot är andelen kvinnor som instämmer i påståendet 

till stor eller mycket stor grad större än andelen män som instämmer i påståendet till 

stor eller mycket stor grad. Se tabell 44. 

Tabell 44 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

Kvinnor - 20,0 % 45,0 % 20,0 % 

Män 9,5 % 33,3 % 33.3 % 23,8 % 

 

 

Andelen alumner i svarsgruppen som har ett arbete med anknytning till musik var mer 

förberedda för arbetslivet efter studierna än övriga alumner. 73,3 % jämfört med  

20,0 % instämmer till stor eller mycket stor grad i påståendet. Se tabell 45. 

Tabell 45 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

Arbetet har anknytning till 
musik 

3,3 % 16,7 % 43,3 % 30,0 % 

Arbetet har ingen 
anknytning till musik 

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

 

 

Karlstad 

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

i min nuvarande sysselsättning? 

73,1 % av svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. 22,1 % instämmer 

helt i påståendet och 51,0 % instämmer delvis i påståendet. Se tabell 46. 

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

sysselsättning varierar mellan 33,3 % och 100 %.  

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

programmen på grundnivå. För magister/masterprogrammen är den andel som 

instämmer helt eller delvis 72,1 % och för programmen på grundnivå 76,7 %. 
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Andelen som instämde helt eller delvis i påståendet 2014 var något lägre än idag och 

låg då mellan 0 % och 70,2 % (Andersson, 2015). 

Tabell 46 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Programmet i IT-Design - 7,1 % 7,1 % 50,0 % 35,7 % 

Samhällsplanerarprogrammet - 6,9 % 17,2 % 58,6 % 13,8 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

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

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - 50,0 % 50,0 % - 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

1,9 % 3,7 % 22,2 % 48,1 % 24,1 % 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

- - - 50,0 % 50,0 % 

Totalt 2,9 % 5,8 % 17,3 % 51,0 % 22,1 % 

 

 

Programmet i IT-Design 

Andelen alumner i svarsgruppen som instämmer helt eller delvis i påståendet har ökat 

sedan 2014. Då instämde 69,3 % helt eller delvis i påståendet, idag instämmer 85,7 % 

helt eller delvis i påståendet (Andersson, 2015). Andelen som instämmer helt i 

påståendet har dock minskat något från 46,2 % till 35,7 %. Se tabell 47. 

2014 hade 61,6 % av svarsgruppen ett arbete med anknytning till studieområdet, idag 

har samtliga i svarsgruppen ett arbete som åtminstone delvis anknyter till 

studieområdet. 

Samtliga alumner i svarsgruppen som har ett arbete som helt anknyter till 

studieområdet instämmer helt eller delvis i påståendet. Av de som har ett arbete som 

delvis anknyter till studieområdet instämmer 60,0 % helt eller delvis i påståendet. 
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Tabell 47 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - 7,1 % 7,1 % 50,0 % 35,7 % 

2014 - - 30,8 % 23,1 % 46,2 % 

 

 

Samhällsplanerarprogrammet 

Andelen alumner i svarsgruppen som instämmer helt eller delvis i påståendet har ökat 

sedan 2014. Då instämde 58,3 % av svarsgruppen helt eller delvis i påståendet 

(Andersson, 2015). Idag är denna andel 72,3 %. Se tabell 48. 

2014 hade 66,6 % av svarsgruppen ett arbete med anknytning till studieområdet, idag 

har samtliga i svarsgruppen ett arbete som åtminstone delvis anknyter till 

studieområdet. 

75,0 % av de alumner i svarsgruppen som har ett arbete som helt anknyter till 

studieområdet instämmer helt eller delvis i påståendet. Av de som har ett arbete som 

delvis anknyter till studieområdet instämmer 69,2 % delvis i påståendet, ingen av 

dessa instämmer helt i påståendet. 

Tabell 48 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - 6,9 % 17,2 % 58,6 % 13,8 % 

2014 16,7 % 8,3 % 16, % 50,0 % 8,3 % 

 

 

Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

2014 hade ingen av alumnerna i svarsgruppen ett arbete med anknytning till 

studieområdet. Ingen instämde heller i påståendet (Andersson, 2015). Idag har en av 

tre ett arbete som åtminstone delvis anknyter till studieområdet. Denne alumn är också 

den ende i svarsgruppen som instämmer i påståendet. Se tabell 49. 
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Tabell 49 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - 33,3 % 33,3 % 33,3 % - 

2014 - - 100 % - - 

 

 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

2014 hade ingen av alumnerna i svarsgruppen ett arbete med anknytning till 

studieområdet. Ingen instämde heller i påståendet (Andersson, 2015). Idag har en av 

två ett arbete som åtminstone delvis anknyter till studieområdet. Denne alumn är också 

den ende i svarsgruppen som instämmer i påståendet. Se tabell 50. 

Tabell 50 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - 50,0 % 50,0 % - 

2014 50,0 % 50,0 % - - - 

 

 

Magisterprogrammet i Projektledning 

Resultatet 2014 överensstämmer väl med resultatet idag. Då instämde 70,2 % av 

svarsgruppen helt eller delvis i påståendet (Andersson, 2015). Idag är denna andel  

72,2 %. Se tabell 51. 

2014 hade 46,0 % av svarsgruppen ett arbete med någon anknytning till studieområdet. 

Idag har 75,9 % av svarsgruppen ett arbete som anknyter till studieområdet. 

90,2 % av de alumner i svarsgruppen som har ett arbete som helt eller delvis anknyter 

till studieområdet instämmer helt eller delvis i påståendet, bland de som har ett arbete 

som helt saknar anknytning till studieområdet instämmer 54,6 % helt eller delvis i 

påståendet. 
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Tabell 51 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 1,9 % 3,7 % 22,2 % 48,1 % 24,1 % 

2014 - 5,4 % 21,6 % 48,6 % 21,6 % 

 

 

Bland de alumner i svarsgruppen som studerat på distans är andelen som instämmer 

helt eller delvis i påståendet högre än för de alumner som studerat på campus. 80,0 % 

av distansalumnerna instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med  

65,7 % av campusalumnerna. Se tabell 52. 

Här kan inte denna skillnad förklaras av att det är en större andel distansalumner som 

har ett arbete med anknytning till studieområdet. 74,3 % av campusalumnerna jämfört 

med 73,3 % av distansalumnerna i svarsgruppen har ett arbete som helt eller delvis 

anknyter till studieområdet. 

Tabell 52 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Campus - 2,9 % 31,4 % 54,3 % 11,4 % 

Distans 6,7 % 6,7 % 6,7 % 33,3 % 46,7 % 

 

 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap 

Båda alumnerna i svarsgruppen har ett arbete som direkt anknyter till studieområdet. 

Båda instämmer också i påståendet. 

 
 

Männen i svarsgruppen instämmer i något högre grad i påståendet än kvinnorna.  

78,1 % av männen instämmer helt eller delvis i påståendet jämfört med 69,8 % av 

kvinnorna. Se tabell 53. 
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87,8 % av männen jämfört med 82,6 % av kvinnorna har arbeten som anknyter till 

deras studieområden. 

Tabell 53 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor 3,2 % 4,8 % 20,6 % 47,6 % 22,2 % 

Män 2,4 % 7,3 % 12,2 % 56,1 % 22,0 % 

 

 

88,1 % av de som har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet instämmer 

helt eller delvis i påståendet jämfört med 73,9 % av de vars arbete delvis anknyter till 

studieområdet och 28,6 % av de vars arbete saknar anknytning till studieområdet. Se 

tabell 54. 

Tabell 54 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Arbetet har direkt anknytning 
till studieområdet 

- 4,8 % 4,8% 52,4 % 35,7 % 

Arbetet har delvis anknytning 
till studieområdet 

- 4,3 % 21,7 % 58,7 % 15,2 % 

Arbetet har ingen anknytning till 
studieområdet 

21,4 % 14,3 % 35,7 % 28,6 % - 

 

 

Andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet varierar mycket beroende på 

vilka program som ingått i studierna respektive år (Andersson 2015, 2016, 2017). Se 

tabell 55 och diagram 4. 

År då många alumner gått yrkesinriktade utbildningar, som till exempel 2016 då 

Speciallärarprogrammet ingick, tenderar att ha en högre andel alumner som har 

användning för sin utbildning i sitt yrke. Om man bortser från Speciallärarprogrammet 

minskar andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet från 83,5 % till 79,9 %. 



42 
 

  

 

 Tabell 55 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

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

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

2016 3,1 % 3,8 % 9,2 % 38,1 % 45,4 % 

2017 2,9 % 5,8 % 17,3 % 51,0 % 22,1 % 

 

Diagram 4 

 
 

 

Arvika 

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

i min nuvarande sysselsättning? 

63,5 % av alumnerna i svarsgruppen instämmer till stor eller mycket stor grad i 

påståendet. Se tabell 56. 

Andelen som instämmer till stor eller mycket stor grad har minskat något sedan 2013. 

Då var denna andel 67 %. Däremot har andelen som instämmer till mycket stor grad 

ökat från 26 % till 41,5 % (Haglund, 2014). Observera att resultaten i 2013 års studie 
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bygger på den del av svarsgruppen som besvarat de aktuella frågorna. Resultaten för 

2017 bygger på hela svarsgruppen. 

Tabell 56 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

2017 2,4 % 31,7 % 22,0 % 41,5 % 

2013 5 % 29 % 41 % 26 % 

 

 

Andelen kvinnor i svarsgruppen som instämmer i påståendet till stor eller mycket stor 

grad är något högre än motsvarande andel män. 65,0 % av kvinnorna jämfört med  

61,9 % av männen instämmer i påståendet till stor eller mycket stor grad. Det är endast 

män som inte alls instämmer i påståendet. Se tabell 57. 

75,0 % av kvinnorna i svarsgruppen har ett arbete med anknytning till musik jämfört 

med 71,4 % av männen.  

Tabell 57 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

Kvinnor - 30,0 % 10,0 % 55,0 % 

Män 4,8 % 33,3 % 33.3 % 28,6 % 

 

 

Andelen alumner i svarsgruppen som har ett arbete med anknytning till musik har 

större användning av sin utbildning än övriga alumner. 80,0 % jämfört med  

10,0 % instämmer till stor eller mycket stor grad i påståendet. Se tabell 58. 

73,2 % av alumnerna i svarsgruppen har ett arbete med anknytning till musik. 

Tabell 58 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

Arbetet har anknytning till 
musik 

- 20,0 % 26,7 % 53,3 % 

Arbetet har ingen 
anknytning till musik 

10,0 % 70,0 % 10,0 % - 
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Karlstad 

Genomförde du någon del av dina studier i utlandet? 

Denna fråga ställdes endast i de enkäter som gick ut till alumner på program där 

utlandsstudier erbjöds. Bland årets program gäller detta Programmet i IT-Design och 

Samhällsplanerarprogrammet. Det är en liten andel av alumnerna som valt att studera 

utomlands. Se tabell 59. 

Tabell 59 

 Ja Nej 

Programmet i IT-Design 7,1 % 92,9 % 

Samhällsplanerarprogrammet 6,9 % 89,7 % 

 

På programmet i IT-Design följde man upp med frågor om var studierna bedrevs, i 

vilken form de bedrevs och vilken nytta man haft av sina utlandsstudier när man sökt 

jobb. En alumn i svarsgruppen har studerat utomlands. Denne alumn var 

utbytesstudent i Kanada och hade nytta av att ha internationell erfarenhet när hen sökte 

jobb.  

I svarsgruppen från Samhällsplanerarprogrammet har två alumner studerat utomlands. 

2014 fanns ingen utbytesstudent i svarsgruppen för något av dessa program 

(Andersson, 2015). 
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Om sysselsättningen 

Flera frågor är samma för alumnerna från Karlstad och alumnerna från Arvika. 

Resultaten kommer dock även i fortsättningen redovisas separat. 

 

Karlstad 

Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

Denna fråga fanns inte med i samma form i Samhällsplanerarprogrammets enkäter. 

Där frågade man efter hur lång tid efter examen det tog innan man fick arbete inom sin 

studieinriktning. Resultatet för Samhällsplanerarprogrammet redovisas därför inte här 

utan tillsammans med resultatet på frågan om det nuvarande arbetet ligger inom ramen 

för studieområdet. 

50,7 % av alumnerna i övriga svarsgruppen hade arbete redan innan utbildningen 

avslutades, 74,7 % hade arbete inom 4 månader efter det att utbildningen avslutades 

och 4,0 % har vid svarstillfället ännu inte fått arbete. Se tabell 60.  

Endast en alumn av de tre som inte är inne på arbetsmarknaden är arbetslös. En av de 

alumner i svarsgruppen som inte har fått arbete vid svarstillfället tog ut sin examen 

2014, övriga två tog ut sin examen 2015. 

Resultatet varierar ganska lite mellan programmen. Det finns ingen tydlig skillnad 

mellan magister/masterprogrammen och programmen på grundnivå. 

2014 hade mellan 0 % och 66,7 % av alumnerna i svarsgruppen arbete redan innan 

utbildningen var avslutad. Andelen som hade arbete inom 4 månader låg inom samma 

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

15,4 % (Andersson, 2015).  
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Tabell 60 

 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 

Programmet i IT-Design 57,1 % - 28,6 % 14,3 % - 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

66,7 % - 33,3 % - - 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

50,0 % - 50,0 % - - 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

46,3 % 5,6 % 18,5 % 18,5 % 5,6 % 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

100 % - - - - 

Totalt 50,7 % 4,0 % 20,0 % 17,3 % 4,0 % 

 

 

Programmet i IT-Design 

Det verkar som det blivit något lättare att ta sig in på arbetsmarknaden för alumner 

från detta program. 2014 hade 38,5 % av alumnerna i svarsgruppen arbete redan innan 

utbildningen avslutades jämfört med 57,1 % idag. 2014 hade 61,6 % arbete inom 4 

månader jämfört med 85,7 % idag (Andersson, 2015). Se tabell 61. 

Tabell 61 

 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 

2017 57,1 % - 28,6 % 14,3 % - 

2014 38,5 % 7,7 % 15,4 % 23,1 % 15,4 % 
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Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

Resultatet 2014 och resultatet idag är i princip lika (Andersson, 2015). Se tabell 62. 

Tabell 62 

 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 

2017 66,7 % - 33,3 % - - 

2014 66,7 % - - 33,3 % - 

 

 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

Resultatet idag ser något bättre ut än resultatet 2014. Då tog det mer än 4 månader 

innan båda alumnerna i svarsgruppen hade arbete, idag hade båda arbete inom 4 

månader (Andersson, 2015). Se tabell 63. 

Tabell 63 

 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 

2017 50,0 % - 50,0 % - - 

2014 - - - 100 % - 

 

 

Magisterprogrammet i Projektledning 

Denna fråga fanns inte med på den enkät som gick ut till den här gruppen alumner 

2014. 
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46,3 % av alumnerna i svarsgruppen hade arbete redan innan utbildningen avslutades. 

70,4 % hade ett arbete inom 4 månader. Endast tre alumner i svarsgruppen har vid 

svarstillfället ännu inte fått arbete, en av dessa tre är arbetslös. 

 

Det är en stor skillnad mellan de alumner som studerat på campus och de som studerat 

på distans. Se tabell 64. Många distansalumner hade arbete redan innan studierna på 

programmet påbörjades och arbetade vid sidan av studierna. 

Tabell 64 

 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 

Campus 28,6 % 8,6 % 28,6 % 25,7 % 2,9 % 

Distans 73,3 % - - 6,7 % 13,3 % 

 

 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap 

Båda alumnerna i svarsgruppen hade arbete redan innan utbildningen avslutades. 

 

56,5 % av kvinnorna i svarsgruppen hade arbete redan innan studierna avslutades 

jämfört med 41,4 % av männen. 4 månader efter examen hade 73,8 % av kvinnorna 

och 75,8 % av männen ett arbete. Se tabell 65. 

Att andelen som hade arbete redan innan studierna avslutades skiljer sig så mycket åt 

mellan kvinnor och män kan bero på att det är en större andel kvinnor än män i 

svarsgruppen från Magisterprogrammet i Projektledning och att en större andel 

kvinnor än män i denna svarsgrupp hade arbete redan innan studierna avslutades. 
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Tabell 65 

 Fick arbete 

redan innan 

jag avslutade 

min 

utbildning 

Efter mindre 

än en månad 

Efter en till 

fyra 

månader 

Efter fyra 

månader 

eller mer 

Jag har 

ännu inte 

fått arbete 

Kvinnor 56,5 % 4,3 % 13,0 % 17,4 % 4,3 % 

Män 41,4 % 3,4 % 31,0 % 17,2 % 3,4 % 

 

 

Resultatet varierar mycket mellan programmen i den här studien liksom i tidigare 

studier (Andersson, 2015, 2016, 2017). Se tabell 66. I diagram 5 redovisas andelen 

alumner i svarsgruppen som fått arbete inom 4 månader. 

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

för de program som hade med frågan, vilket är anledningen att detta resultat inte 

redovisas i tabell 66 eller i diagram 5. 

Tabell 66 

 Fick 

arbete 

redan 

innan jag 

avslutade 

min 

utbildning 

Efter 

mindre 

än en 

månad 

Efter en 

till fyra 

månader 

Efter 

fyra 

månader 

eller 

mer 

Jag har 

ännu 

inte fått 

arbete 

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

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

2017 50,7 % 4,0 % 20,0 % 17,3 % 4,0 % 
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Diagram 5 

 
 

 

 

Arvika 

Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

53,7 % av alumnerna i svarsgruppen hade arbete redan innan utbildningen avslutades. 

Efter tre månader hade 82,5 % arbete. Endast en alumn i svarsgruppen, 2,4 % , har vid 

svarstillfället ännu inte fått arbete. Se tabell 67. 

I studien 2013 svarade 60 % av den del av svarsgruppen som valde att besvara frågan 

att de hade arbete redan innan utbildningen avslutades. Inom 3 månader hade 80 % 

arbete. 4 % hade vid svarstillfället ännu inte fått arbete (Haglund, 2014). Observera att 

resultaten i 2013 års studie bygger på den del av svarsgruppen som besvarat de 

aktuella frågorna. Resultaten för 2017 bygger på hela svarsgruppen. 
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Tabell 67 

 Fick arbete 

redan 

innan jag 

avslutade 

min 

utbildning 

Mindre 

än en 

månad 

Två till 

tre 

månader 

Fyra 

månader 

till ett år 

Mer än 

ett år 

Jag 

har 

ännu 

inte 

fått 

arbete 

2017 53,7 % 12,2 % 14,6 % - 2,4 % 2,4 % 

2013 60 % 8 % 12 % 11 % 4 % 4 % 

 

 

Andelen kvinnor som fått arbete innan eller kort tid efter att utbildningen avslutats är 

högre än motsvarande andel män. Se tabell 68. 

Tabell 68 

 Fick arbete 

redan innan 

jag 

avslutade 

min 

utbildning 

Mindre än 

en månad 

Två till tre 

månader 

Fyra 

månader 

till ett år 

Mer än 

ett år 

Jag har 

ännu inte 

fått arbete 

Kvinnor 55,0 % 15,0 % 10,0 % - 5,0 % - 

Män 52,4 % 9,5 % 19,0 % - - 4,8 % 

 

 

Karlstad 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 

80,8 % av alumnerna i svarsgruppen har vid svarstillfället en tillsvidareanställning. Sju 

alumner är föräldralediga, men åtminstone fyra av dessa har en tillsvidareanställning. 

Se tabell 69.  

Andelen som har en tillsvidareanställning varierar mellan 72,2 % och 100 % för de 

olika programmen. Det finns inga tydliga skillnader mellan 

magister/masterprogrammen och programmen på grundnivå. Det enda program som 

avviker något är Magisterprogrammet i Projektledning där anställningsform eller 

sysselsättning varierar mer än för övriga program. 



52 
 

  

 

2014 varierade den andel av svarsgruppen som hade en tillsvidareanställning mellan  

0 % och 78,4 %. Andelen arbetslösa varierade mellan 0 % och 15,4 % (Andersson, 

2015). 

Tabell 69 
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Programmet i IT-

Design 

100 % - - - - - 

Samhällsplanerar-

programmet 

86,2 % - - 3,4 % 10,3 % - 

Magister-

programmet i 

Arbetsvetenskap 

100 % - - - - - 

Magister-

programmet i 

Nationalekonomi 

100 % - - - - - 

Magister-

programmet i 

Projektledning 

72,2 % 11,1 % 3,7 % 3,7 % 7,4 % 1,9 % 

Masterprogrammen 

inom 

Samhällsvetenskap  

100 % - - - - - 

Totalt 80,8 % 5,8 %  1,9 % 2,9 % 6,7 % 1,0 %  

 

 

Programmet i IT-Design 

Samtliga alumner i svarsgruppen har en tillsvidareanställning. Det är en stor skillnad 

jämfört med 2014 då endast 69,2 % hade en tillsvidareanställning och 15,4 % var 

arbetslösa vid svarstillfället (Andersson, 2014). Se tabell 70. 
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Tabell 70 
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2017 100 % - - - 

2014 69,2 % 7,7 % 7,7 % 15,4 % 

 

 

Samhällsplanerarprogrammet 

86,2 % av alumnerna i svarsgruppen har en tillsvidareanställning. De två alumner som 

vid svarstillfället är föräldralediga har också en tillsvidareanställning liksom den 

alumn som studerar vidare vid högskola/universitet. 

Anställningsformen skiljer sig från 2014. Då var 50,0 % tillsvidareanställda och  

41,7 % hade en visstidsanställning (Andersson, 2015). Se tabell 71. Notera att en 

alumn från Samhällsplanerarprogrammet 2014 angav de två alternativen 

tillsvidareanställd och vidare studier på högskola/universitet.  

Tabell 71 
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2017 86,2 % - 3,4 % 10,3 % 

2014 50,0 %  41,7 % 16,7 %  - 
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Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

Samtliga alumner i svarsgruppen har en tillsvidareanställning. Resultatet skiljer sig 

inte mycket åt jämfört med 2014. Då hade två av tre en tillsvidareanställning och den 

tredje gick forskarutbildning (Andersson, 2015). Se tabell 72. 

Tabell 72 
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2017 100 % - 

2014 66,7 % 33,3 % 

 

 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

Alla alumner i svarsgruppen har en tillsvidareanställning. 2014 hade alla i 

svarsgruppen en visstidsanställning (Andersson, 2015). Se tabell 73. 

Tabell 73 
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2017 100 % - 

2014 - 100 % 

 

 

Magisterprogrammet i Projektledning 

72,2 % av alumnerna i svarsgruppen har en tillsvidareanställning. Åtminstone två av 

de fyra alumner som är föräldralediga har också en tillsvidareanställning. 11,1 % av 

svarsgruppen har en visstidsanställning. En alumn är vid svarstillfället arbetslös. 
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2014 hade 78,4 % av svarsgruppen en tillsvidareanställning och 8,1 % hade en 

visstidsanställning (Andersson, 2015). Det är dock oklart om en av de visstidsanställda 

var visstidsanställd eller gick forskarutbildning. Även 2014 var en alumn i 

svarsgruppen arbetslös vid svarstillfället. Se tabell 74. 

Tabell 74 
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2017 72,2 % 11,1 % 3,7 % 3,7 % - 7,4 % - 1,9 % 

2014 78,4 % 8,1 %  8,1 % 3,4 % 2,7 %  - 2,7 %  2,7 %  

 

 

Resultatet skiljer sig inte mycket åt för campus- och distansalumner. Se tabell 75. 

Tabell 75 
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Campus 74,3 % 14,3 % - 2,9 % 5,7 % 2,9 % 

Distans 73,3 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % - 

 

 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap 

Båda alumnerna i svarsgruppen har en tillsvidareanställning. 
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En något större andel män än kvinnor i svarsgruppen har vid svarstillfället en 

tillsvidareanställning. Det är endast kvinnor som är föräldralediga. Åtminstone fyra av 

de sju föräldralediga kvinnorna har en tillsvidareanställning. För övrigt är det inte stora 

skillnader i resultat för kvinnor och män. Se tabell 76. 

Tabell 76 
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Kvinnor 77,8 % 6,3 % 1,6 % - 11,1 % 1,6 % 

Män 85,4 % 4,9 % 2,4 % 4,9 % - - 

 

 

Bland de relativt nyexaminerade i svarsgruppen är andelen som har en 

tillsvidareanställning högre än för de som tog examen tidigare. Endast en alumn är vid 

svarstillfället arbetslös. Se tabell 77. 

Tabell 77 

 Tillsvidareanställd Arbetslös 

2013 eller tidigare 74,4 % - 

2014 74,1 % - 

2015 eller senare 92,1 % 2,6 % 

 

 

Alumnerna från Karlstad verkar ha goda möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Tittar man på andelen arbetslösa och sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder är 

denna relativt låg under de senaste åren (Andersson, 2015, 2016, 2017). Se tabell 78 

och diagram 6. 

Speciallärarprogrammet påverkar starkt resultatet för 2016. Ser man till övriga 

svarsgruppen är 3,1 % arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
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Tabell 78 

 

 

Arbetslös eller Arbetsmarknads-politisk åtgärd 

2014 3,1 % 

2015 1,9 % 

2016 1,9 % 

2017 1,0 % 

 

Diagram 6 

 
 

 

Arvika 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 

63,4 % av alumnerna i svarsgruppen har en tillsvidareanställning och 24,4 % har en 

visstidsanställning. 2,4 % av svarsgruppen är arbetslösa. Se tabell 79. 

Tre alumner, 7,3 % av svarsgruppen, studerar vidare vid högskola/universitet. Två av 

dessa arbetar dock också och redovisas därför som tillsvidareanställd respektive 

visstidsanställd i tabell 76. Observera att resultaten i 2013 års studie bygger på den del 

av svarsgruppen som besvarat de aktuella frågorna. Resultaten för 2017 bygger på hela 

svarsgruppen. 
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Tabell 79 
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2017 63,4 % 24,4 % 7,3 % 2,4 % 4,9 % - 2,4 % 

2013 35 % 23 % 17 % 11 % 9 % 2 % 4 % 

 

 

Resultatet är ganska likartat för kvinnor och män i svarsgruppen. Se tabell 80. 

Två av de alumner som studerar vidare vid högskola/universitet är kvinnor varav en 

också har en tillsvidareanställning. Den man som studerar vidare vid 

högskola/universitet har en visstidsanställning. Det är endast kvinnor som vid 

svarstillfället är föräldralediga. 

Tabell 80 
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Kvinnor 65,0 % 20,0 % 5,0 % 5,0 % 10,0 % - 

Män 61,9 % 28,6 % 9,5 % - - 4,8 % 

 

 

Andelen alumner i svarsgruppen som har en tillsvidareanställning är högre för de som 

tog examen tidigare. Ingen som tagit ut sin examen är arbetslös. Se tabell 81. 

Endast en alumn i svarsgruppen är arbetslös och denne har inte tagit ut någon examen. 
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Tabell 81 

 Tillsvidareanställd Arbetslös 

2014 80,0 % - 

2015 75,0 % - 

2016 eller senare 63,6 % - 

 

 

Etableringen på arbetsmarknaden 

2013 var 82,4 % av de som examinerats läsåret 2011/2012 vid Karlstads universitet 

etablerade på arbetsmarknaden. Motsvarande andel i hela Sverige var 80,7 % (UKÄ, 

2015).  

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

månad det aktuella uppföljningsåret, har en sammanräknad arbetsinkomst som 

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

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och inte är studerande. 

För samtliga program i undersökningen är andelen som har arbete vid svarstillfället 

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

Universitetkanslerämbetets senaste arbetsmarknadsundersökning genomfördes. Det 

innebär att resultaten i svarsgruppen troligtvis är något mer positivt än resultaten i 

bortfallet eftersom det i flera frågor finns tecken på att andelen positiva är högre bland 

de som arbetar. 

I tabell 82 redovisas andelen alumner i arbete i respektive svarsgrupp, den 

examensgrupp i UKÄs rapport som ligger närmast respektive program, andelen 

etablerade på arbetsmarknaden från Karlstads universitet för respektive examensgrupp 

samt motsvarande siffror totalt i Sverige (UKÄ, 2015). 
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Tabell 82 

 Examens-

grupp 

Andel 

som 

arbetar 

Andelen 

etablerade på 

arbetsmarknaden 

KAU inom 

respektive 

examensgrupp 

Andelen 

etablerade på 

arbetsmarknaden 

totalt inom 

respektive 

examensgrupp 

Programmet i IT-

Design 

Kand. ex. 

ADB 

100 % 69 % 77 % 

Samhällsplanerar-

programmet 

Kand. ex. 

samhällsvet. 

86,2 % 77 % 72 % 

Magister-

programmet i 

Arbetsvetenskap 

Mag. ex. 

samhällsvet. 

100 % 80 % 79 % 

Magister-

programmet i 

Nationalekonomi 

Mag. ex. 

ekonom 

100 % 76 % 82 % 

Magister-

programmet i 

Projektledning 

Mag. ex. 

samhällsvet. 

87,0 % 80 % 79 % 

Masterprogrammen 

inom 

Samhällsvetenskap  

Masterex.  

samhällsvet. 

100 % Info saknas 65 % 

Musiklärar-

programmet 

Yrkeslärarex.  95,1 % 89 % 89 % 

 

 

Karlstad 

Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du förnärvarande? 

I tabell 83 baseras beräkningarna på de alumner i svarsgruppen som arbetar vid 

svarstillfället. Drygt hälften av alumnerna i den reducerade svarsgruppen, 53,3 %, är 

anställda inom offentlig sektor. Privat/enskild sektor är den näst största sektorn.  

37,0 % arbetar inom denna arbetsmarknadssektor. 

Dessa förhållanden gällde även 2014 (Andersson, 2015). Att göra vidare jämförelser 

med 2015 och 2016 års studier saknar intresse då arbetsmarknadssektor är starkt 

förknippad med vilket utbildningsprogram man gått. 
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Tabell 83 

 Eget 

företag 

Privat/ 

enskild 

sektor 

Internationell 

sektor 

Offentlig 

sektor 

Programmet i IT-Design - 71,4 % 21,4 % 7,1 % 

Samhällsplanerar-

programmet 

- 20,0 % - 80,0 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

- - 33,3 % 66,7 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - - 100 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

4,3 % 42,6 % 6,4 % 34,0 % 

Masterprogrammen 

inom Samhällsvetenskap  

- - - 100 % 

Totalt 2,2 % 37,0 % 7,6 % 53,3 % 

 

 

Programmet i IT-Design 

Privat/enskild sektor är den största arbetsmarknadssektorn. Det var den även 2014 

(Andersson, 2015). Då arbetade 80,0 % av alumnerna i den reducerade svarsgruppen 

inom privat/enskild sektor och 20,0 % inom offentlig sektor. Se tabell 84. 

Tabell 84 

 Eget 

företag 

Privat/ 

enskild 

sektor 

Internationell 

sektor 

Offentlig 

sektor 

2017 - 71,4 % 21,4 % 7,1 % 

2014 - 80,0 % - 20,0 % 

 

 

Samhällsplanerarprogrammet 

Offentlig sektor är den största arbetsmarknadssektorn. Det var den även 2014 

(Andersson, 2015). Då arbetade 70,0 % av alumnerna i den reducerade svarsgruppen 

inom offentlig sektor och 30,0 % inom privat/enskild sektor. Se tabell 85. 
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Tabell 85 

 Eget 

företag 

Privat/ 

enskild 

sektor 

Internationell 

sektor 

Offentlig 

sektor 

2017 - 20,0 % - 80,0 % 

2014 - 30,0 % - 70,0 % 

 

 

Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

Offentlig sektor är den största arbetsmarknadssektorn. Det var den även 2014 

(Andersson, 2015). Då arbetade båda alumnerna i den reducerade svarsgruppen inom 

offentlig sektor. Se tabell 86. 

Tabell 86 

 Eget 

företag 

Privat/ 

enskild 

sektor 

Internationell 

sektor 

Offentlig 

sektor 

2017 - - 33,3 % 66,7 % 

2014 - - - 100 % 

 

 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

Båda alumnerna i svarsgruppen arbetar inom offentlig sektor. Så var det även 2014 

(Andersson, 2015). Se tabell 87. 

Tabell 87 

 Eget 

företag 

Privat/ 

enskild 

sektor 

Internationell 

sektor 

Offentlig 

sektor 

2017 - - - 100 % 

2014 - - - 100 % 
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Magisterprogrammet i Projektledning 

Privat/enskild sektor är den största arbetsmarknadssektorn i den reducerade 

svarsgruppen, tätt följd av offentlig sektor. Denna fråga ställdes inte 2014. 

För de alumner som studerat på campus är offentlig sektor störst, medan offentlig 

sektor och privat/enskild sektor är lika stora för de alumner som studerat på distans. Se 

tabell 88. 

Tabell 88 

 Eget 

företag 

Privat/ 

enskild 

sektor 

Internationell 

sektor 

Offentlig 

sektor 

Campus - 41,9 % 3,2 % 54,8 % 

Distans 7,7 % 38,5 % 15,4 % 38,5 % 

 

 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap 

Båda alumnerna i svarsgruppen arbetar inom offentlig sektor. 

 

Mellan könen finns en tydlig skillnad, även om offentlig sektor är den största sektorn 

för båda. Se tabell 89. Denna skillnad beror troligtvis på att det är en större andel 

kvinnor än män i svarsgruppen från Magisterprogrammet i Projektledning där offentlig 

sektor är den största arbetsmarknadssektorn. 

Tabell 89 

 Eget 

företag 

Privat/ 

enskild 

sektor 

Internationell 

sektor 

Offentlig 

sektor 

Kvinnor 1,9 % 33,3 % 7,4 % 57,4 % 

Män 2,6 % 42,1 % 7,9 % 47,4 % 
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Arvika 

Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du? 

Ett antal alumner i svarsgruppen har flera arbeten, ibland inom två olika sektorer. 

Därför kommer andelarna inte att summera till 1. I tabell 90 redovisas resultatet för 

den del av svarsgruppen som har en anställning eller är egen företagare vid 

svarstillfället. 

Kommunal sektor är den största arbetsmarknadssektorn för alumnerna från 

Musiklärarprogrammet. Så var det även 2013, men då hade privat/enskild sektor en 

något större andel än nu på bekostnad av offentlig sektor (Haglund, 2014). 

För att kunna göra jämförelser med resultatet 2013 redovisas även svaren för totala 

svarsgruppen i tabell 90. 

Observera att resultaten i 2013 års studie bygger på den del av svarsgruppen som 

besvarat de aktuella frågorna. Resultaten för 2017 bygger på hela svarsgruppen.  

Tabell 90 

 Eget 

företag 

Privat/ 

enskild 

sektor 

Statlig 

sektor 

Landsting Kommunal 

sektor 

Reducerad svarsgrupp 2017 17,1 % 17,1 % 7,4 % 2,9 % 77,1 % 

Total svarsgrupp 2017 17,1 % 19,5 % 7,3 % 2,4 % 70,7 % 

Total svarsgrupp 2013 22 % 29 % 8 % 3 % 59 % 

 

 

Resultatet för kvinnor och män ser ganska lika ut förutom att det är en större andel 

kvinnor än män som arbetar i privat/enskild sektor och att det endast är kvinnor som 

arbetar inom landstinget. Se tabell 91. 

Tabell 91 

 Eget 

företag 

Privat/ 

enskild 

sektor 

Statlig 

sektor 

Landsting Kommunal 

sektor 

Kvinnor 18,8 % 25,0 % 6,2 % 6,2 % 75,0 % 

Män 15,8 % 10,5 % 10,5 % - 78,9 % 
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Karlstad 

Ligger ditt nuvarande arbete inom ramen för ditt studieområde? 

I den grupp av alumner som arbetar vid svarstillfället har 41,3 % ett arbete med direkt 

anknytning till studieområdet. 43,5 % har ett arbete som delvis anknyter till 

studieområdet. 15,3 % har ett arbete som helt saknar denna anknytning. Se tabell 92.  

Resultatet varierar mycket mellan programmen. Programmen på grundnivå har en 

större andel alumner som har ett arbete med direkt anknytning till studieområdet än 

programmen på magister/masternivå. 

2014 varierade denna andel mellan 0 % och 90,0 % (Andersson, 2015). 

Tabell 92 

 Ja, det jag arbetar 

med har direkt 

anknytning till 

mina studier 

Ja, det jag arbetar 

med har delvis 

anknytning till 

mina studier 

Nej, det jag 

arbetar med har 

ingen anknytning 

till mina studier 

Programmet i IT-Design 64,3 % 35,7 % - 

Samhällsplanerar-

programmet 

56,0 % 24,0 % - 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

- 33,3 % 66,7 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- 50,0 % 50,0 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

27,7 % 48,9 % 23,4 % 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

100 % - - 

Totalt 41,3 % 43,5 % 15,2 % 

 

 

Programmet i IT-Design 

Samtliga alumner i den reducerade svarsgruppen har ett arbete med anknytning till 

studieområdet. 2014 var denna andel 90,0 % (Andersson, 2015). Se tabell 93. 
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Tabell 93 

 Ja, det jag arbetar med har 

anknytning till mina studier 

Nej, det jag arbetar med har ingen 

anknytning till mina studier 

2017 100 % - 

2014 90,0 % 10,0 % 

 

 

Fem av alumnerna i svarsgruppen arbetar som extern leverantör/IT-konsult, två arbetar 

som programmerare/utvecklare/kodare. Övriga befattningar som finns i svarsgruppen 

är säljare, verksamhetsutvecklare-/arkitekt, extern leverantör/IT-

konsult/projektledare/IT-projektledare, kravanalytiker, managementkonsult, 

mobiltelekonsult och nätverksingenjör/felsökning nätverk. 

 

Samhällsplanerarprogrammet 

Samtliga alumner i den reducerade svarsgruppen har ett arbete med anknytning till 

studieområdet. 2014 var denna andel 80,0 % (Andersson, 2015). Se tabell 94. 

Tabell 94 

 Ja, det jag arbetar med har 

anknytning till mina studier 

Nej, det jag arbetar med har ingen 

anknytning till mina studier 

2017 100 % - 

2014 80,0 % 20,0 % 

 

 

12,0 % av alumnerna i den reducerade svarsgruppen hade ett arbete inom sin 

studieinriktning redan innan utbildningen avslutades. Halva reducerade svarsgruppen 

hade ett arbete inom sin studieinriktning inom fyra månader. Endast en alumn saknade 

vid svarstillfället arbete inom sin studieinriktning. 

Även de alumner som är föräldralediga eller studerar vidare vid högskola/universitet 

har arbeten inom sitt studieområde. Tre av fyra hade arbete redan innan utbildningen 

avslutades. 

Vanliga befattningar bland alumnerna är samhällsplanerare inom 

kommun/länsstyrelsen/trafikverket, planarkitekt, trafikplanerare och 

kommunsekreterare. 
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48,3 % av hela svarsgruppen finns kvar i Värmland. 24,1 % finns i Mellansverige (ej 

Värmland eller storstadsområdena) och 13,8 % i något av storstadsområdena 

Stockholm, Göteborg eller Malmö. 

 

Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

Två av tre alumner i svarsgruppen har arbeten som saknar anknytning till 

studieområdet. Situationen var liknande 2014. Då saknade båda alumnerna i 

svarsgruppen arbeten inom sin studieinriktning (Andersson, 2015). Se tabell 95. 

Tabell 95 

 Ja, det jag arbetar med har 

anknytning till mina studier 

Nej, det jag arbetar med har ingen 

anknytning till mina studier 

2017 33,3 % 66,7 % 

2014 - 100 % 

 

 

Alumnerna i svarsgruppen arbetar som socialsekreterare, handläggare på 

migrationsverket och med personalfrågor. 

 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

En av två alumner i svarsgruppen har ett arbete som anknyter till studieområdet. 2014 

hade ingen det (Andersson, 2015). Se tabell 96. 

Tabell 96 

 Ja, det jag arbetar med har 

anknytning till mina studier 

Nej, det jag arbetar med har ingen 

anknytning till mina studier 

2017 50,0 % 50,0 % 

2014 - 100 % 

 

 

Alumnerna i svarsgruppen arbetar som inköpsadministratör och 

verksamhetsledare/konsumentverket. 
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Magisterprogrammet i Projektledning  

76,6 % av alumnerna i den reducerade svarsgruppen har ett arbete med anknytning till 

studieområdet. 2014 var denna andel 45,5 % (Andersson, 2015). Se tabell 97. 

Tabell 97 

 Ja, det jag arbetar med har 

anknytning till mina studier 

Nej, det jag arbetar med har ingen 

anknytning till mina studier 

2017 76,6 % 23,4 % 

2014 45,5 % 51,5 % 

 

 

Det är stor skillnad mellan alumner som studerat på campus och alumner som studerat 

på distans i denna fråga. Se tabell 98. 

Tabell 98 

 Ja, det jag arbetar 

med har direkt 

anknytning till 

mina studier 

Ja, det jag arbetar 

med har delvis 

anknytning till 

mina studier 

Nej, det jag 

arbetar med har 

ingen anknytning 

till mina studier 

Campus 19,4 % 54,8 % 25,8 % 

Distans 46,2 % 30,8 % 23,1 % 

 

 

29,8 % av de alumner som arbetar vid svarstillfället arbetar som projektledare, 11,1 % 

som projektdeltagare och 3,7 % som projektbeställare. 14,8 % har flera av ovanstående 

roller. 33,3 % av alumnerna i totala svarsgruppen arbetar inte i projekt. 

 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap 

Båda alumnerna i svarsgruppen har ett arbete med direkt anknytning till 

studieområdet. 

Alumnerna i svarsgruppen arbetar som samhällsutvecklare och utredare vid annat 

universitet. 
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En större andel män i den reducerade svarsgruppen har ett arbete med direkt eller 

delvis anknytning till studieområdet. Se tabell 99.  

Tabell 99 

 Ja, det jag arbetar 

med har direkt 

anknytning till 

mina studier 

Ja, det jag arbetar 

med har delvis 

anknytning till 

mina studier 

Nej, det jag 

arbetar med har 

ingen anknytning 

till mina studier 

Kvinnor 40,7 % 40,7 % 18,5 % 

Män  42,1 % 47,4 % 10,5 % 

 

 

I studierna 2014 och 2015 skiljde sig både frågeformulering och svarsalternativ åt för 

de olika programmen, vilket medför en minskad jämförbarhet.  

I tabell 100 och diagram 7 har alla andelar räknats om för att omfatta samma 

reducerade svarsgrupp som i årets studie, det vill säga den grupp alumner som arbetar 

vid svarstillfället (Andersson, 2015, 2016, 2017). Notera att resultatet 2016 påverkas 

av resultatet på Speciallärarprogrammet. 

Tabell 100 

 Ja, det jag arbetar med har 

anknytning till mina studier 

Nej, det jag arbetar med har ingen 

anknytning till mina studier 

2014 62,3 % 36,8 % 

2015 76,9 % 21,6 % 

2016 92,9 % 6,6 % 

2017 84,8 % 15,2 % 
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Diagram 7 

 
 

 

 

Arvika 

Inom vilket/vilka yrkesområden är du verksam idag? 

Ett antal alumner i svarsgruppen har flera arbeten. Bland de som har en anställning 

eller är egen företagare har 82,9 % ett yrke kopplat till musik och 91,4 % har ett yrke 

kopplat till musik eller pedagogik. Se tabell 101. 

För att kunna göra jämförelser med resultatet 2013 redovisas även svaren för totala 

svarsgruppen i tabell 101. Man kan se att 2013 hade en större andel av totala 

svarsgruppen ett arbete med anknytning till musik än idag (Haglund, 2014). 

Observera att resultaten i 2013 års studie bygger på den del av svarsgruppen som 

besvarat de aktuella frågorna. Resultaten för 2017 bygger på hela svarsgruppen.  

Tabell 101 

 Yrke med anknytning till 

musik  

Yrke med anknytning till 

musik eller pedagogik 

Reducerad svarsgrupp 2017 82,9 % 91,4 % 

Total svarsgrupp 2017 73,2 % 82,9 % 

Total svarsgrupp 2013 83 % 86 % 
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I tabell 102 redovisas inom vilka yrkesområden alumnerna i den reducerade 

svarsgruppen är verksamma. Det finns alumner som har flera yrken vilket resulterar i 

att summan av alla andelar inte blir 1. Även här redovisas resultatet för totala 

svarsgrupperna 2017 och 2013 (Haglund, 2014). 

Tabell 102 

 Reducerad 

svarsgrupp 

2017 

Total 

svarsgrupp 

2017 

Total 

svarsgrupp 

2013 

Lärare i musik inom grundskola 31,4 % 26,8 % 21 % 

Lärare i musik inom gymnasieskola 11,4 % 9,8 % 22 % 

Lärare i musik inom musik-

/kulturskola 

54,3 % 46,3 % 29 % 

Lärare i musik inom högre 

utbildning 

2,9 % 2,4 % 8 % 

Lärare i annat ämne än musik 11,4 % 12,2 % 3 % 

Musiker med anställning 5,7 % 4,9 % 5 % 

Musiker som frilans 20,0 % 19,5 % 17 % 

Yrke utan anknytning till pedagogik 

eller musik 

17,1 % 22,0 % 17 % 

 

 

En något större andel kvinnor än män har ett yrke med anknytning till musik. Se tabell 

103. 

Tabell 103 

 Yrke med anknytning till 

musik  

Yrke med anknytning till 

musik eller pedagogik 

Kvinnor 87,5 % 93,8 % 

Män 78,9 % 89,5 % 

 

 

Karlstad 

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

sysselsättning? 

På den här frågan har återigen hela svarsgruppen svarat. Resultatet i tabell 104 

redovisas dock för samma reducerade svarsgrupp som i de två föregående frågorna, 

det vill säga för de alumner i svarsgruppen som arbetar vid svarstillfället. 
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52,2 % av den reducerade svarsgruppen instämmer helt i påståendet och 35,9 % 

instämmer delvis i påståendet. Endast 3,3 % tar helt eller delvis avstånd från 

påståendet. Se tabell 104. 

Alumnerna som gått program på grundnivå är mer nöjda med sin nuvarande 

sysselsättning än de alumner som gått program på magister/masternivå. Detta kan 

delvis bero på att programmen på grundnivå har en större andel alumner som har ett 

arbete med direkt anknytning till studieområdet än programmen på 

magister/masternivå. 

2014 varierade andelen som instämde helt eller delvis i påståendet mellan 0 % och 

90,0 % (Andersson, 2015). 

Tabell 104 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Programmet i IT-Design - - - 21,4 % 78,6 % 

Samhällsplanerarprogrammet - - - 28,0 % 68,0 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

- - 33,3 % 66,7 % - 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - - 100 % - 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

4,3 % 2,1 % 10,6 % 38,3 % 42,6 % 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

- - - 100 % - 

Totalt 2,2 % 1,1 % 6,5 % 35,9 % 52,2 % 
 

 

 

Programmet i IT-Design 

Samtliga alumner i den reducerade svarsgruppen instämmer helt eller delvis i 

påståendet. Så var det även 2014 (Andersson, 2015). Se tabell 105. 
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Tabell 105 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - - 21,4 % 78,6 % 

2014 - - - 30,0 % 60,0 % 

 

 

Samhällsplanerarprogrammet 

Samtliga alumner i den reducerade svarsgruppen instämmer helt eller delvis i 

påståendet. 2014 instämde 80,0 % av den reducerade svarsgruppen helt eller delvis i 

påståendet (Andersson, 2015). Se tabell 106. 

Tabell 106 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - - 28,0 % 68,0 % 

2014 10,0 % - 10,0 % 20,0 % 60,0 % 

 

 

Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

Två av tre alumner i svarsgruppen instämmer delvis i påståendet. Den tredje svarar 

varken eller. 2014 instämde en av alumnerna helt i påståendet och en tog helt avstånd 

från det (Andersson, 2015). Se tabell 107. 

Tabell 107 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - 33,3 % 66,7 % - 

2014 50,0 % - - - 50,0 % 

 

 



74 
 

  

 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

Båda alumnerna i svarsgruppen instämmer delvis i påståendet. 2014 instämde ingen i 

påståendet (Andersson, 2015). Se tabell 108. 

Tabell 108 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 - - - 100 % - 

2014 50,0 % - 50,0 % - - 

 

 

Magisterprogrammet i Projektledning 

86,9 % av den reducerade svarsgruppen instämmer helt eller delvis i påståendet. Det är 

en något högre andel än 2014 då 78,8 % av den reducerade svarsgruppen instämde helt 

eller delvis i påståendet (Andersson, 2015). Däremot var det inte någon som helt tog 

avstånd från påståendet då, vilket det är idag. Se tabell 109. 

Tabell 109 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2017 4,3 % 2,1 % 10,6 % 38,3 % 42,6 % 

2014 - 6,1 % 15,2 % 27,3 % 51,5 % 

 

 

Man kan se en stor skillnad mellan alumnerna som studerat på campus och distans. 

Distansalumnerna är mer nöjda med sin nuvarande sysselsättning. Se tabell 110. 

Tabell 110 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Campus 6,5 % 3,2 % 12,9 % 41,9 % 32,3 % 

Distans - - 7,7 % 23,1 % 69,2 % 
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Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap 

Båda alumnerna i svarsgruppen instämmer delvis i påståendet. 

 

Resultatet är ganska likartat för kvinnor och män i den reducerade svarsgruppen. Se 

tabell 111. 

Tabell 111 

 Tar helt 

avstånd från 

Tar delvis 

avstånd från 

Varken eller Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Kvinnor 1,9 % - 7,4 % 37,0 % 51,9 % 

Män 2,6 % 2,6 % 5,3 % 34,2 % 52,6 % 

 

 

De alumner i den reducerade svarsgruppen som har ett arbete som har anknytning till 

studieområdet är mer nöjda med sin nuvarande sysselsättning än övriga i 

svarsgruppen. Se tabell 112. 

Tabell 112 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

Arbetet har direkt anknytning 

till studieområdet 

- - - 23,7 % 71,1 % 

Arbetet har delvis anknytning 

till studieområdet 

- 2,5 % 7,5 % 40,0 % 50,0 % 

Arbetet har ingen anknytning till 

studieområdet 

15,4 % - 23,1 % 53,8 % 7,7 % 

 

 

Resultatet på den här frågan varierar i de olika studierna, mycket beroende på vilka 

program som ingått (Andersson, 2015, 2016, 2017). Se tabell 113. I diagram 8 

redovisas andelen som instämmer helt eller delvis i påståendet. 
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Tabell 113 

 Tar helt 

avstånd 

från 

Tar 

delvis 

avstånd 

från 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

 

2014 4,4 % 4,4 % 9,7 % 31,9 % 48,7 % 

2015 0,3 % 3,1 % 8,1 % 32,2 % 56,2 % 

2016  0,4 % 2,7 % 4,9 % 26,5 % 64,6 % 

2017 2,2 % 1,1 % 6,5 % 35,9 % 52,2 % 

 

Diagram 8 

 
 

 

 

Arvika 

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

sysselsättning? 

77,1 % av de alumner i svarsgruppen som arbetar vid svarstillfället instämmer till stor 

eller mycket stor grad i påståendet. Se tabell 114. 

För att kunna göra jämförelser med resultatet i 2013 års undersökning redovisas även 

svaren för totala svarsgruppen. Man kan då se att andelen som instämmer till stor eller 

mycket stor grad har minskat något sedan 2013. Då var denna andel 84 % (Haglund, 

2014). Nu är den 70,7 % om man tittar på totala svarsgruppen. Observera att resultaten 
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i 2013 års studie bygger på den del av svarsgruppen som besvarat de aktuella frågorna. 

Resultaten för 2017 bygger på hela svarsgruppen. 

Från tabell 114 kan man också se att de som arbetar vid svarstillfället är nöjdare med 

sin sysselsättning än övriga i svarsgruppen. 

Tabell 114 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer 

till stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

Reducerad svarsgrupp 2017 - 22,9 % 31,4 % 45,7 % 

Total svarsgrupp 2017 - 26,8 % 26,8 % 43,9 % 

Total svarsgrupp 2013 2 % 15 % 42 % 42 % 

 

 

Andelen män i den reducerade svarsgruppen som instämmer i påståendet till stor eller 

mycket stor grad är något högre än andelen kvinnor. 78,9 % av männen instämmer till 

stor eller mycket stor grad jämfört med 75,0 % av kvinnorna. Se tabell 115. 

Tabell 115 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

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

Män - 21,1 % 36,8 % 42,1 % 

 

 

Andelen alumner i svarsgruppen som arbetar och har ett arbete med anknytning till 

musik är mindre nöjda med sin nuvarande sysselsättning än de som arbetar med något 

som saknar denna anknytning. 75,9 % jämfört med 83,3 % instämmer till stor eller 

mycket stor grad i påståendet. Se tabell 116. Detta kan bero på att en större andel 

kvinnor än män har ett arbete med anknytning till musik och att kvinnorna är mindre 

nöjda med sin sysselsättning än männen. 

Tabell 116 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

till viss grad 

Instämmer till 

stor grad 

Instämmer till 

mycket stor grad 

Arbetet har anknytning till 
musik 

- 24,1 % 27,6 % 48,3 % 

Arbetet har ingen 
anknytning till musik 

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

Arbetar du eller har du arbetat utomlands efter det att du tagit ut din examen vid 

Karlstads universitet? 

Denna fråga ställdes endast i de enkäter som gick ut till de alumner som studerat på 

något av programmen i Karlstad. 

De flesta i svarsgruppen, 93,3 % arbetar inte eller har inte arbetat utomlands. Se tabell 

117. Resultatet ser ungefär lika ut om man tittar tillbaks på 2014, 2015 och 2016. 2014 

var denna andel 92,2 %, 2015 var den 92,9 %, och 2016 var den 94,6 % (Andersson, 

2015, 2016, 2017). 

Inga kvinnor i svarsgruppen har arbetat utomlands.  

Tabell 117 

 Ja, jag arbetar 

utomlands 

Ja, jag har arbetat 

utomlands 

Nej, jag har inte 

arbetat utomlands 

Programmet i IT-Design - 28,6 % 71,4 % 

Samhällsplanerar-programmet - - 100 % 

Magisterprogrammet i 

Arbetsvetenskap 

- - 100 % 

Magisterprogrammet i 

Nationalekonomi 

- - 100 % 

Magisterprogrammet i 

Projektledning 

1,9 % 1,9 % 96,3 % 

Masterprogrammen inom 

Samhällsvetenskap  

- - 100 % 

Totalt 1,0 % 5,8 % 93,3 % 
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Detaljerade åsikter om utbildningen 

Enkäterna avslutades med öppna frågor om utbildningen. Många har besvarat de 

öppna frågorna. I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av svaren för varje 

program.  

En fullständig redovisning skickas till respektive programledare. 

 

Karlstad 

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

Programmet i IT-Design 

13 av 14 alumner i svarsgruppen har besvarat frågan.  

 Lärarna  

Lärarna beskrivs som duktiga och engagerade och med en fot i arbetslivet. 

 Utbildningen 

Utbudet av kurser var brett och varierat. 

 Kurserna  

Det mesta kopplat till datavetenskap var bra. Kurser som omnämns är till exempel 

process- och modelleringskurser, affärssystem I och II, organisationskurs och 

delvis företagsekonomi. Att få modellera i ett riktigt program var också särskilt bra. 

 Universitetet  

Bra atmosfär och fina lokaler på universitetet. 

 

Övrigt som togs upp som särskilt bra var det nära samarbetet med näringslivet, 

storleken på studiegrupperna, möjlighet till utlandsstudier, kunskaper som 

efterfrågades i arbetet och att utbildningen ledde till jobb. 
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Samhällsplanerarprogrammet 

24 av de 29 alumnerna i svarsgruppen har besvarat frågan. 

 Lärarna  

Lärarna var bra och att professorerna var engagerade. 

 Utbildningen 

Bred utbildning, praktik och fri termin. 

Utbildningen var också förberedande för att arbeta i projekt. Grupparbeten, arbete i 

projektform, muntliga presentationer, utredningsarbete, seminarier och att det fanns 

en koppling till verkligheten var också särskilt bra. 

 Kurserna  

Ett antal alumner anger specifika kurser eller områden som de tyckt varit särskilt 

bra, till exempel kurserna i statsvetenskap, kurserna i kulturgeografi, kurserna som 

berörde samhällsplanering med verkliga exempel att jobba med och GIS-kurserna. 

Fysisk planering i praktiken, den sociologiska och politiska aspekten vid planering, 

det regionala perspektivet är också sådant som varit särskilt bra. Tydligt fokus på 

sociala aspekter inom samhällsplaneringen gav kritiskt perspektiv och man fick 

kunskap i kritisk granskning. 

 

För övrigt inkom synpunkter om att det var högt i tak, bra debattklimat och att det 

fanns möjlighet till inflytande och eget ansvar. 

 

Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

2 av 3 alumner i svarsgruppen har besvarat frågan.  

 Utbildningen 

Att man kunde studera på distans.  

 Lärarna 

Närheten till lärarna.  
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Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

Båda alumnerna i svarsgruppen har besvarat frågan. 

 Lärarna 

Lätt att komma i kontakt med lärarna.  

 Kurserna 

Magisterprojektarbetet var intressant och verkligt.  

 

För övrigt tyckte man att det var lagom stora/små klasser. 

 

Magisterprogrammet i Projektledning 

31 av 35 alumner i den svarsgrupp som studerat på campus har besvarat frågan och 10 

av 15 alumner i den svarsgrupp som studerat på distans har besvarat frågan. 

Campus 

 Lärarna 

Lärarna var bra, engagerade och inspirerande och man fick mycket feedback. 12 

alumner i svarsgruppen berömde lärarna. Några alumner tyckte också att 

gästföreläsarna var särskilt bra. 

 Utbildningen  

Blandningen av praktik och teori var särskilt bra. 

 Kurserna 

Kurserna var genomtänkta, informativa och lärorika. Den röda tråden mellan 

gruppdynamik och projektledning var tydlig, man fick arbeta med roliga och 

realistiska case. Uppgifterna var relevanta och varierande. Det fanns fokus på både 

metod och grupp/individ. De mjuka frågorna som till exempel gruppsykologi fick 

plats. Man fick förståelse för olika projektledningsmetoder och kunskap om 

planeringsverktyg och projektorganisationer. 
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 Lektionerna 

Det var mycket lektionstid, intressanta lektioner/föreläsningar, bra seminarier och 

ett bra upplägg av lektionerna. Det fanns en tydlig anknytning till näringslivet.  

 Grupparbetena 

Grupparbetena var givande. Samarbetet med de andra studenterna fungerade 

mycket bra. 

 Universitetet  

Universitetet och studiemiljön var bra.  

 

För övrigt tyckte man det var särskilt bra med den personliga kontakten och omtanken. 

 

Distans 

 Lärarna 

Lärarna var engagerade. 

 Utbildningen  

Närträffarna och bredden i utbildningen var särskilt bra. 

 Kurserna  

Kurserna var lärorika och gav en bred kunskap om projektprocesser, gruppdynamik 

och ledarskap. Dessutom var MFS-terminen och uppsatsarbetet särskilt bra. 

 Grupparbetena 

Det var bra med roterande gruppuppgifter. Det var intressant att arbeta med 

studenter från olika fält. 

 

För övrigt tyckte man att strukturen på programmet och deltidsarrangemanget med 

digitalt stöd var bra. Ett strålande upplägg som någon skrev. 

 



83 
 

  

 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap 

Båda alumnerna i svarsgruppen har besvarat frågan. 

 Lärarna 

Det var enkelt att få kontakt med lärare och övrig personal, och det var en nära och 

personlig kontakt. 

 Utbildningen 

Man tyckte att det var bra med flexibilitet i studiegången vilket möjliggjorde möten 

med flera olika samhällsvetenskapliga perspektiv och tillät utformning av en egen 

spets i kurspaketet. 

 

Arvika 

Vad anser du var särskilt bra i dina studier vid Musikhögskolan Ingesund? 

14 av de 41 alumnerna i svarsgruppen har besvarat frågan.  

 Lärarna 

Lärarna var toppenbra, jordnära och mycket kompetenta.  

 Utbildningen 

Alla ämnen var direkt kopplade till musik och det fanns många möjligheter att 

musicera tillsammans med andra (orkesterspel, musikaler). Det var en bra balans 

mellan teori och praktik och det fanns möjlighet till genrebreddning. 

 Kurserna 

Stort urval av valbara kurser och man kunde påverka ganska mycket själv vad man 

ville studera. 

 Musikhögskolan 

Stämningen på skolan, inspirerande miljö, fin atmosfär, god gemenskap, trevliga 

studiekamrater, roligt att spendera tid med likasinnade människor på väg mot 

samma mål, inget konkurrenstänkande. 

Det var en fin stämning mellan studenter, lärare och administration. 
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För övrigt var det mycket trevligt och mycket roligt överlag och det fanns stora 

möjligheter att genomföra idéer. 

 

Karlstad 

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

Programmet i IT-Design 

11 av 14 alumner i svarsgruppen har besvarat frågan. 

 Lärarna 

Vissa föreläsare var dåliga och behöver uppdatera undervisningen. Även vissa 

administratörer var dåliga. 

 Utbildningen 

Dålig programplanering, relevanta kurser låg samtidigt. För liten spets mot 

nuvarande yrkesområde. Dålig hantering av vissa inriktningar, det mesta var 

kopplat till informatik. Tentor och inlämning kom samtidigt och det förekom 

identiska tentor som tidigare år. 

 Kurserna  

Vissa kurser hade inte så hög kvalitet. Vissa kurser var väldigt enkla och 

grundläggande. Andra kurser, till exempel databaskursen, behöver 

uppdateras/utvecklas. Man vill också ha mer praktisk utbildning och exempel från 

verkligheten. 

 Grupparbetena 

Det var för stora grupper i vissa grupparbeten vilket innebar att vissa slappade och 

andra jobbade dubbelt för att täcka upp. 
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Samhällsplanerarprogrammet 

22 av 29 alumner i svarsgruppen har besvarat denna fråga. 

 Lärarna 

Man vill ha mer lärarledd tid och lärare med bredare kompetens och bakgrund 

inom yrket de föreläser om. 

 Utbildningen 

Utbildningen var för bred. Den saknade spets eller specialisering inom ett område. 

Man lärde sig lite om mycket. Det var för stor variation av kurser, så det blev svårt 

att veta vad man kan bli efter utbildningen. 

Det lades ett alldeles för stort fokus på kommunens roll och för lite fokus på andra 

myndigheter som länsstyrelsen och trafikverket. Utbildningen kunde varit mer 

inriktad på samhällsplanerarfrågor som belyser frågor kring en stads utveckling och 

vad det för med sig. 

 Kurserna 

Man saknade det praktiska arbetet när det kommer till fysisk planering, PBL och 

MB med tillhörande paragrafer och hur lagarna styr både översiktlig planering och 

detaljplanering samt CAD. Det fanns många onödiga kurser som skulle kunna 

bytas ut mot något man har mer nytta av i arbetslivet. Den röda tråden saknades. 

Man hade önskat en tydligare inriktning på planering och projektledning. Kurser 

som vissa tyckte var mindre bra var projektledarkursen, sociologikurserna, 

statsvetenskapen – särskilt kopplat till EU. 

Innehåll och inriktning på praktikkursen – kopplingen till den praktiska 

verkligheten behöver bli bättre. Praktikkursen borde vara mer inriktad på just 

praktiken och inte alla extra inlämningar. 

 

För övrigt tyckte någon att det var en orimligt hög vänsterpolitisk inriktning som 

saknade förankring i ett framtida yrkesliv. 
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Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

2 av 3 alumner i svarsgruppen besvarade frågan. 

 Utbildningen 

Man saknade samarbete med arbetsmarknaden för att skriva ett relevant 

examensarbete och för att skaffa erfarenhet för att hitta bra jobb. 

 

För övrigt saknade man studiekamrater. 

 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

Båda alumnerna i svarsgruppen har besvarat frågan. 

 Utbildningen 

Emellanåt få kurser att välja mellan. 

 Lektionerna 

Mer verklighetsförankrade exempel under föreläsningarna. 

 

Magisterprogrammet i Projektledning 

19 av 35 alumner i campusgruppen har besvarat frågan. I distansgruppen har 8 av 15 

besvarat frågan. 

Campus 

 Lärarna 

De lärare som inte har arbetat ute i verkligheten var mindre bra. 

 Utbildningen 

Man hade gärna velat ha fler kurser i PL att välja som fristående samt mer arbete 

med projekt och mer projekt kopplade till verkligheten. Det var för mycket fokus 

på IT och bygg. Det saknades perspektiv från humaniora.  
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Det var för låga krav ibland och för lätt att få dispens på inlämningstider och tentor. 

Man kan ha högre krav på magisternivå. 

En kort VFU kunde vara bra. 

 Kurserna 

D-uppsatsen gav lite i förhållande till arbetsinsatsen. 

 Lektionerna 

Föreläsningarna efter D-uppsatsen var mindre bra. 

 Universitetet 

Litet universitet. 

 

Övriga synpunkter som lämnades var att organisationen inom informatikavdelningen 

var mindre bra.  

En alumn upplevde att hen fick så skarp negativ kritik av läraren när de hade svåra 

samtal i grupp att det skapade ångest och har än idag ingen bra känsla när hen ska 

prata med folk. 

Några alumner svarade också att utbildningen var bra, att det inte fanns någonting som 

var mindre bra. 

 

Distans 

 Lärarna 

Det fanns lärare som inte engagerade sig alls och en kursledning som inte ville 

lyssna på kritiken. Dålig handledning i uppsats. 

 Utbildningen 

Man tyckte att närträffarna var för få och de ställdes ibland in. Man tyckte också att 

närträffarna borde vara obligatoriska. 
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 Kurserna 

Det kunde möjligen vara lite mer övningar i avancerade planeringsverktyg (nya, 

uppgraderade, moderna som finns på marknaden) och projekt behöver inte vara 

inom IT och bygg. Det hade varit intressant med exempel från andra områden. 

 

För övrigt var det obalans i hur mycket tid och engagemang studenter lade på 

kurserna. En del hade ingen tid alls, vilket gjorde det svårt att samarbeta.  

 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap 

Båda alumnerna i svarsgruppen har besvarat frågan. 

 Utbildningen 

Det var ibland få kurser att välja mellan. Flexibiliteten, det vill säga möjligheten att 

sätta ihop egna kurspaket och i praktiken läsa fristående kurser i ett gemensamt 

skal, medförde att samordning mellan olika kurser blev lidande – både 

schematekniskt och innehållsmässigt. 

 

Arvika 

Vad anser du var mindre bra i dina studier vid Musikhögskolan Ingesund? 

På den här frågan har svar kommit in från 14 av de 41 alumnerna i svarsgruppen. 

 Lärarna 

Vissa lärare tog inte seriöst på sina kurser. Kunskap om ergonomi hos en 

huvudinstrumentlärare saknades vilket ledde till att en alumn fick en skada i nacke 

och axlar som fortfarande orsakar besvär. 

 Utbildningen 

De som tillhörde första kullen på nya musiklärarprogrammet kände sig som 

försökskaniner. Den nya utbildningen hade inte satt sig som den skulle. Många 

saker kunde upplevas som lite röriga eller oklara.  

Fördelningen mellan teoretiska och praktiska ämnen var sned. 
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Istället för att fokusera ordentligt på viktiga och intressanta ämnen fick man lära 

sig lite lätt ur varje ämne, vilket gav en spretighet i utbildningen. Många ämnen 

lästes parallellt så det blev mycket att göra och mycket tid spenderades på skolan. 

Det kändes väldigt stressande med många saker att göra samtidigt. 

Omfattning och nivå på examinerande moment kunde variera mer än man trodde 

var möjligt.  

Möjligheten att få byta lärare efter två år på sitt huvudinstrument försvann. 

 Kurserna 

Fiolmetodiken år 1 och 2 var mindre bra. 

 

Några övriga synpunkter gällde restuppgifter och den egna prestationen. 

 

Karlstad 

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

Programmet i IT-Design 

11 av 14 alumner i svarsgruppen har besvarat frågan. 

 Utbildningen 

Kursledningen gjorde det omöjligt att läsa datasäkerhet. Man saknade möjlighet till 

djupare studier inom ett ämne. Utbildningen skrapade på ytan vid många teman 

men det fanns ingen djupare kunskap vid examen.  

Man vill ha mer praktik och koppling till näringslivet och mer yrkesförberedande 

utbildning, som till exempel inblick i företag och skarpare case mot verkligheten. 

 Kurserna 

Det kunde vara fler kurser inriktade mot vad branschen efterfrågar. Det saknades 

nutidsanpassade kurser och kurser i webbutveckling. Kurser som behandlar moln, 

drift, förvaltning, försäljning saknades. Man saknade också information om hur 

man ställer in Win/Linux/mm. för att fungera bra med de olika utvecklingsverktyg 
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man kom att använda längs programmet samt vart man registrerar och får tillgång 

till MSDN. 

 

För övrigt saknades någon som brydde sig om individen och hens framtid. Någon 

saknade också kunskap om hur man hanterar jobbiga typer. 

 

Samhällsplanerarprogrammet 

22 av 29 alumner i svarsgruppen har besvarat denna fråga. 

 Utbildningen 

Praktik. 

 Kurserna 

Man saknade att arbeta med projektledning kopplat till samhällsplanering, kurser i 

auto-CAD och aktuella verktyg. Man saknade också någon kurs i detaljplanering 

och fysisk planering.  

Man vill också ha mer kunskap om den mer tekniska aspekten vid 

samhällsplanering och arkitektkunskap, Man vill ha mer stadsbyggnadsfokus, mer 

statsvetenskap och mer inslag av företagsekonomi, juridik och fastighetsjuridik. 

Andra moment som saknats är hur olika parter samverkar för en hållbar utveckling, 

planhandläggning, anknytning till den kommunala planeringen enligt PBL och 

miljöbalken.  

Man hade också önskat en mer konkret förankring i de planprocesser som sker hos 

kommuner/myndigheter och fler kurser kopplade till arbetslivet. 

 

För övrigt saknas kårhus, aktiv kårverksamhet och aktiviteter som inte är 

föreningsbundna. 
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Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

2 av 3 alumner i svarsgruppen har besvarat frågan. Svaren är samma som på 

föregående fråga. 

 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

En av alumnerna i svarsgruppen har besvarat frågan.  

 Utbildningen 

För att vara bättre rustad för arbetslivet hade man velat ha fler gästföreläsare från 

näringslivet och offentlig sektor. 

 Lektionerna 

En föreläsning i veckan är för lite när man studerar 100 %. Man fick läsa in mycket 

själv. För att få djupare kunskaper, bättre förståelse och långsiktig kunskap hade 

man önskat mer. Man hade också velat ha fler verklighetsförankrade exempel. 

 

Magisterprogrammet i Projektledning 

17 av 35 alumner från campusgruppen har besvarat frågan liksom 8 av 15 från 

distansgruppen. 

Campus 

 Utbildningen 

Man saknade praktik och arbetsplatsbesök. Man ville komma ut mer i arbetslivet 

och få se hur det funkar i praktiken – det skulle göra det lättare att förena studierna 

med det praktiska och ge möjligheter att skapa kontakter. 

 Kurserna 

Man vill ha mer inslag från verkligheten. Vad händer när projekt inte går som man 

tänkt? Översikt i de vanligaste mjukvaror som används på arbetsmarknaden inom 

projektledning saknades. Man vill ha mer om redovisning och mer tid för 

projektarbete. 
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 Lektionerna 

Det var för få föreläsningar. 

 

För övrigt saknades mentorskap. Några alumner svarade ”ingenting” på frågan. 

 

Distans 

 Lärarna 

Handledningen i uppsatsarbetet var dålig. 

 Utbildningen 

De utlovade närträffarna som skulle ske 1-2 gånger per termin blev bara en träff. 

Närträffarna borde vara obligatoriska, mänskliga möten kan binda samman 

utbildningen på ett nödvändigt sätt. 

Det ska vara tydligt vad som förväntas av studenterna. Om man ska plugga på 

halvtid kan man inte jobba heltid, ha tre barn och hästar typ. Det blir svårt att 

samarbeta med andra studenter då. 

Man saknade också praktik/praktiskt arbete live. 

 Kurserna 

Stark kursledning och handledare i uppsatsarbetet som har ämneskunskap och 

viljan att leda till bättre kunskap saknades. Bättre förberedelser inför uppsatser. 

Mer arbete med case. 

 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap 

En av alumnerna i svarsgruppen har besvarat frågan.  

 Kurserna 

Kursutbudet inom det egna huvudområdet kunde ha varit större. 
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Arvika 

Vad anser du saknades i dina studier vid Musikhögskolan Ingesund? 

På den här frågan har svar kommit in från 14 av de 41 alumnerna i svarsgruppen. 

 Lärarna 

Lärarna kunde ha betonat instrumentalfärdigheterna och hur viktigt det är att spela 

de flesta instrumenten i en rockensemble mer. 

 Utbildningen 

Kunskapsgrunden kunde vara bredare och en logisk, hållbar struktur saknades. 

Det borde vara obligatoriskt med bi-instrument som trummor, bas, gitarr.  

Möjlighet att fokusera på de områden man själv tyckte var intressanta och vilka 

man själv ville undervisa i saknades. 

RI-linjen var åsidosatt och RI-salarna var dåliga. Andra instrumentgrupper fick 

göra saker som gjorde dem mer sammansvetsade (t.ex. stråkturné). 

 Kurserna 

Specialpedagogik gällande adhd, hur man möter barn med speciella behov, hur 

man kan jobba i gruppsituationer saknades. Verktyg för att hantera scenskräck och 

prestationsångest, både för egen del och för elever, saknades också. 

I UK-kurserna var det för stort fokus på det teoretiska och för litet på faktisk 

metodik, förklaring eller anledning till UK. 

Blandade musikgenrer i instrumentalutbildningen saknades liksom mer lärarledd 

mängdträning i ensembleledning och slagteknik. Metodik och pedagogik i 

gruppundervisning och ensembleledning saknades. 

 

Man saknade också praktisk info om saker kring jobb (lönesamtal, rättigheter, 

skyldigheter, fack, semesterlön, arbetstider), möjligen någon kurs i ”arbetsliv” – hur 

man söker jobb, hur man kan jobba i ett kollegium och hur man lägger ett schema. 

För övrigt saknades fritid.  
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Sammanfattning 

Kvalitetsredovisning 

Alumnundersökningarna på Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap vid 

Karlstads universitet genomförs årligen efter ett rullande schema. De utförs på uppdrag 

av ledningen för Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap. Syftet är att 

utvärdera utbildningen samt att ta fram ett underlag för fortsatt kvalitetsutveckling av 

program och kurser. Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och 

kurser. 

Undersökningen genomförs som en totalundersökning i målpopulationen. 

Målpopulationen i årets studie är alumner från följande program: 

Musiklärarprogrammet 

registrerade på kursen MUGL01 2009-2011. 

Programmet i IT-Design 

Samhällsplanerarprogrammet 

Magisterprogrammet i Arbetsvetenskap 

Magisterprogrammet i Nationalekonomi 

Magisterprogrammet i Projektledning 

Masterprogrammen inom Samhällsvetenskap  

med examen i huvudsak från 2013, 2014 och 2015 (se tabell 1 sidan 9). 

 

Målpopulationen har sökts ut ur Ladok. 

 

Informationen samlades in med hjälp av postenkäter och webbenkäter. Man gjorde två 

utskick med enkäter till alumnerna. Till alumnerna från programmen i Karlstad 

skickades även en extra påminnelse ut. 

För Musiklärarprogrammet genomfördes datainsamlingen i perioden maj-juni 2017. 

För programmen i Karlstad genomfördes datainsamlingen i perioden september-

oktober 2017.  
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Första utskicket gick till samtliga alumner i populationen. I andra utskicket skickades 

endast enkäter ut till de alumner som inte redan besvarat enkäten.  

Enkäterna är indelade i frågor som rör utbildningen och frågor som rör 

sysselsättningen. Det finns en gemensam del och en programspecifik del. De flesta 

frågorna i enkäterna är gemensamma. 

De flesta frågorna är av kvalitativ/kategorisk typ och har fasta svarsalternativ. 

Resultatet redovisas i andelar/procent. För att kunna göra jämförelser med tidigare 

alumnstudier har i stort sett samma frågor och svarsalternativ använts. Vissa 

omformuleringar av frågor och svarsalternativ förekommer dock, vilket bidrar till 

minskad jämförbarhet i vissa frågor. Vilka frågor detta gäller anges i samband med att 

resultatet på dessa frågor redovisas. 

Från och med 2014 beräknas alla procentsatser utifrån hela svarsgruppen. I tidigare 

studier beräknades procentsatserna utifrån den del av svarsgruppen som besvarat den 

aktuella frågan. En konsekvens är att de procentsatser som redovisas i de senare 

rapporterna kan vara något lägre än procentsatserna i de tidigare rapporterna. 

 

I alla statistiska undersökningar uppkommer fel. Fel som vanligtvis förekommer i en 

totalundersökning är täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa ger 

upphov till systematiska fel eller skeva resultat. Ett bortfallsfel kan man uppskatta 

storleken av, men övriga fel är svåra att bedöma. 

Bortfallsfel 

En orsak till bortfallsfelet är att adresser saknas eller att adresser är fel. Endast 3,3 % 

av enkäterna nådde inte fram till respondenterna, vilket är en relativt liten andel.  

Det största bidraget till bortfallsfelet är individbortfallet. Endast 47,7 % av alumnerna i 

målpopulationen har valt att delta i undersökningen. Det ger ett bortfall på 49,0 %. 

Sammanlagda bortfallet är 52,3 % vilket innebär att resultatet bör tolkas med 

försiktighet. Det finns en risk att alumner som valt att delta i undersökningen i högre 

utsträckning än övriga är etablerade på arbetsmarknaden. För samtliga program är 

andelen i svarsgruppen som har ett arbete högre än andelen som är etablerade på 

arbetsmarknaden. De som har ett arbete är generellt mer positiva till utbildningen 

vilket man bör ha i åtanke när man läser rapporten. 
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För att visa hur detta kan slå tittar vi på påståendet: Jag är mycket nöjd med min 

nuvarande sysselsättning. På Samhällsvetarprogrammet instämde 68,0 % av 

alumnerna som arbetade helt i påståendet. Bland de alumner som inte arbetade vid 

svarstillfället instämde 50,0 % helt i påståendet. I svarsgruppen totalt sett instämde 

65,5 % helt i påståendet. Om man utgår från UKÄ:s siffror på andelen som är 

etablerade på arbetsmarknaden kan en efterstratifiering göras för att väga resultatet. Då 

skulle 63,9 % instämma helt i påståendet. 

Ett ytterligare exempel för att illustrera hur bortfallet påverkar tillförlitligheten i 

resultatet får man om man tittar på andelen alumner från Musiklärarprogrammet som 

instämde till mycket hög grad i påståendet Jag är nöjd med den utbildning jag fått på 

mitt utbildningsprogram. Denna andel är 34,1 % i svarsgruppen. Om man tar hänsyn 

till bortfallet får man att andelen i populationen ligger någonstans mellan 13,7 % och 

73,5 %. Rimligtvis är intervallet snävare än så då det inte är troligt att samtliga i 

bortfallet skulle ange ett och samma svarsalternativ. 

Täckningsfel 

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

målpopulationen inte överensstämmer med målpopulationen. Det kan finnas individer 

i målpopulationen som saknas i ramen, undertäckning, eller individer i ramen som inte 

hör till målpopulationen, övertäckning.  

Någon övertäckning förekommer inte. I ramen finns endast alumner med examen från 

de år som anges i definitionen av målpopulationen respektive alumner som var 

registrerade på MUGL01. Undertäckning kan förekomma, men risken bedöms som 

liten eftersom målpopulationen är väl avgränsad i tid och rum och arbetet med att söka 

ut aktuell målpopulation har gjorts noggrant.  

Täckningsfelet bedöms därför vara litet i förhållande till bortfallsfelet. 

Mätfel 

Mätfel uppkommer bland annat på grund av att frågor är felformulerade eller att 

respondenten inte minns. Ett tydligt exempel är frågan om vilket år som man tog 

examen på sitt program. I tabell 2 sidan 10 redovisas den faktiska andelen som tog 

examen respektive år. I tabell 5 sidan 13 redovisas hur alumnerna i svarsgruppen 

svarat.  
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Det finns också risk för att mätfel förekommer då vissa alumner avlagt examen i flera 

ämnen, och besvarar enkäten utifrån hela sin studietid vid Karlstads universitet och 

inte bara utifrån den examen som avlagts vid det aktuella programmet.  

Bearbetningsfel 

Bearbetningsfel beror till exempel på att det blir fel när informationen registreras och 

bearbetas. Bearbetningsfel brukar dock vara små i förhållande till andra felkällor och 

kan antas vara så även här. 

 

Slutsatser 

Om studietiden 

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

Variationen mellan programmen är relativt liten. Alumnerna från Karlstad trivdes 

något bättre under sin studietid än alumnerna från Arvika. Mellan kvinnor och män 

finns inga större skillnader. 

Både Karlstads universitet och Musikhögskolan Ingesund är trevliga och 

studiemiljöerna är bra. Det finns många bra lärare och det är en närhet till lärare och 

övrig personal.  

När det gäller frågan hur nöjd man är med sin utbildning varierar svaren mycket 

mellan programmen. Många är nöjda med sin utbildning, men det finns också många 

som är mindre nöjda med sin utbildning. Alumnerna från Karlstad är något mer nöjda 

med sin utbildning än alumnerna från Arvika. Kvinnorna är också mer nöjda med sin 

utbildning än männen. 

Andelen som känner att studierna har förberett dem för yrkeslivet och att de har 

användning för sin utbildning i sin nuvarande sysselsättning är relativt låg. Även här är 

det en stor variation mellan programmen. Alumnerna från Karlstad kände sig något 

mer förberedda för yrkeslivet efter avslutade studier och tycker sig ha något mer 

användning av sin utbildning än alumnerna från Arvika. Kvinnorna var mer förberedda 

för yrkeslivet än männen, men båda könen har ungefär lika stor användning av sin 

utbildning i sin nuvarande sysselsättning. 

Man kan se skillnader mellan de som har sysselsättning inom sitt utbildningsområde 

och de som inte har det. I den del av svarsgruppen som har sysselsättning inom sitt 
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utbildningsområde är andelen som tycker att studierna har förberett dem för yrkeslivet 

eller att de har användning för sin utbildning i sin nuvarande sysselsättning högre.  

 

Om yrkeslivet 

Alumner från Karlstads universitet är attraktiva på arbetsmarknaden. Andelen alumner 

i svarsgruppen som har jobb är hög. Endast 1,0 % alumnerna från Karlstad och 2,4 % 

av alumnerna från Arvika är arbetslösa vid svarstillfället. Omkring 3/4 av alumnerna 

från Karlstad har fått jobb inom 4 månader från det att man tog ut sin examen. För 

alumnerna från Arvika har drygt 4/5 fått jobb inom 3 månader från det att man tog ut 

sin examen. 

Bland alumnerna från Karlstad är det många som har en tillsvidareanställning. I 

Arvika är denna andel lägre, men tittar man på andelen som har en 

tillsvidareanställning eller en visstidsanställning är resultaten ganska lika för 

alumnerna från Karlstad och alumnerna från Arvika. Det är inga större skillnader 

mellan kvinnor och män. 

Vilken arbetsmarknadssektor man arbetar inom varierar beroende på vilket program 

man gått. Det är få som startar eget. Mellan kvinnor och män finns inga större 

skillnader. 

Många har ett arbete med direkt eller delvis anknytning till sitt studieområde. Det finns 

en viss variation mellan programmen men inga större skillnader mellan könen. 

Ganska många alumner är relativt nöjda med sin nuvarande sysselsättning, speciellt 

bland de alumner som har sysselsättning inom sitt utbildningsområde. Detta gäller för 

samtliga program utom Musiklärarprogrammet där de som har ett arbete med 

anknytning till musik är mindre nöjda med sin sysselsättning. Det finns inga större 

skillnader mellan kvinnor och män. 

De flesta alumner har varken studerat eller arbetat utomlands.  
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