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Förord 
Föreliggande studie har genomförts i samarbete med ansvariga för åtta 
utbildningsprogram inom Fakulteten för teknik- och naturvetenskap vid Karlstads 
universitet. Programledarna för dessa program har bidragit med värdefulla synpunkter 
när vi tagit fram urval och enkätformulär och de har dessutom varit med och tolkat 
resultaten. De programledare som deltagit i studierna är: 

 Jonny Wijkander, Biovetenskapligt program 

 Malin Olin, Byggingenjörsutbildningen 

 Magnus Lestelius, Civilingenjörsutbildningen 

 Stefan Lindskog, Dataingenjörsutbildningen 

 Torbjörn Berg, Programledare för Elektroingenjörsutbildningen 

 Magnus Ståhl, Programledare för energi- och miljöingenjörsutbildningen 

 Monica Jakobsson, Innovations- och designingenjörsutbildningen 

 Lasse Jacobsson, Maskiningenjörsutbildningen 

 

Monica Schagerholm har från fakultetsledningen samordnat projektet och 
kommenterar resultaten. Annicka Tigér på Fakultetskansliet har administrerat urval 
och utskick. Maude Andersson har hållit ordning på enkäterna. Patrik Fager och 
Damjan Tosic har kodat studien på ett förtjänstfullt sätt. Tack för all hjälp.  

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

Sist men inte minst ett stort tack till alla alumner som lagt tid på att svara på våra 
enkäter. Vi lyssnar noga på er och era svar kommer att påverka våra utbildningar i 
framtiden. 

 

Karlstad i januari 2011 

 

Lars Haglund 

Projektledare för alumnstudierna  
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Bakgrund till studierna 
Våren 2010 beslutade ledningen för Fakulteten för teknik- och naturvetenskap vid 
Karlstads universitet att på ett systematiskt sätt samla in information om Fakultetens 
utbildningar genom enkäter till alumner, dvs. f d studenter. Här redovisas resultat från 
de studier som genomfördes hösten 2010. Målet med dessa inledande studier är dels att 
ta fram ett informationsunderslag som vi kan lägga till grund för utveckling av våra 
utbildningsprogram och dels att etablera en enkel metod att genomföra alumnstudier 
som vi kan använda framöver.  

I rapporten redovisas enkäter till alumner som vid Karlstads universitet läst till: 

 Biovetenskapligt program  

 Byggingenjör  

 Civilingenjör  

 Dataingenjör  

 Elektroingenjör  

 Energi- och miljöingenjör 

 Innovations- och designingenjörer   

 Maskiningenjör  

 

Förebilder för studierna är olika alumnstudier som tidigare genomförts på Karlstads 
universitet och också de omfattande alumnstudier som genomförts vid Uppsala 
universitet (Lundmark, 2006).  

Undersökningsmetod 
Tanken med studierna är att alumnerna skall ha något eller några års erfarenhet av livet 
efter studierna innan de är med i våra undersökningar. De som får svara på våra frågor 
är alltså tillräckligt nära sina studier för att komma ihåg detaljer men de har ändå en 
del erfarenhet från arbetslivet. De urval av alumner som vi gjort omfattar de som 
avslutat sina studier några år före enkätens genomförande.  

Definitioner av urvalspopulationerna skiljer sig något mellan de olika studierna. 
Programansvariga för respektive program har lämnat önskemål om urvalet. I vissa 
enkäter har det varit av intresse att följa de som startat studier oavsett om man avslutat 
studierna enligt plan medan man i andra studier enbart fokuserat på de som tagit en 
viss examen. Normalt har alumner som tagit examen något av åren 2000 till och med 
2006 inkluderats i urvalet. När populationen varit liten har urvalet utökats med något 
år. Aktualiserade adresser har hämtats från databasen LADOK. I några av studierna 
har studenterna varit ute i arbetslivet minst ett par år efter examen och i andra studier 
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går urvalet praktiskt taget fram till undersökningstidpunkten. I någon mån kan detta 
påverka resultaten. Det finns dock alltid möjlighet att göra analyser av respondenter 
med olika antal år efter examen.  

 

Urvalen har vi gjort enligt följande: 

 Urval/svar från alumner 

Biovetenskap  Examen 2000 – 2006  

Byggingenjör  Examen 2000 – 2006  

Civilingenjör  Examen 2005 – 2006  

Dataingenjör  Examen 2003 – 2009  

Energi och miljö  Examen 2000 – 2006  

Elektroingenjör  Examen 2000 – 2006  

Innovation och design  Examen 2000 – 2006  

Maskiningenjör  Examen 2000 – 2006  

 

Ytterligare en tanke med våra studier är att vi skall genomföra studier inom alla våra 
program med ett rullande schema. Planen är att vi för ett visst program skall 
genomföra enkäter ungefär vart tredje år för att på så sätt täcka in alla våra studenter.  

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

Tidigare har de flesta alumnstudier vid Karlstads universitet genomförts med 
brevenkät. Vid Uppsala universitet har man också använt brev. Kontakt genom 
Alumnnätverket vid Karlstads universitet och den databas vi har där skulle kunna vara 
en möjlighet för kontakt. Tyvärr ger vårt nätverk ännu alldeles för få 
kontaktmöjligheter. Försök att göra nätenkäter till studenter har gjorts i olika 
sammanhang men svarsfrekvensen blir många gånger alltför låg genom e-post. 
Ytterligare ett alternativ till en brevenkät skulle kunna vara telefonintervjuer. I en 
alumnundersökning kring uppsatsskrivande som genomfördes under 2008 användes 
telefonintervjuer när brevenkäter hade resulterat i en för låg svarsfrekvens (Lindholm 
et al, 2008).  

I föreliggande alumnstudier valde vi efter övervägande att använda oss av brevenkät. 
Detta för att göra datainsamlingen så enkel och billig som möjligt. Tanken är att vi 
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skall utvärdera alla våra program löpande och det blir ett mycket stort arbete och dito 
kostnad om vi skulle använda telefonintervjuer. För att göra det lätt för respondenterna 
att svara valde vi att begränsa frågeformuläret till minimum av frågor, med enkla 
formuleringar. Med alumnenkäterna från Uppsala som förebild tog vi fram ett förslag 
till frågeformulär som vi sedan ytterligare bantade ner till ungefär hälften. Vi testade 
formuläret och gjorde sedan ytterligare reduceringar så att formulärets storlek är 
ungefär ¼ av de enkäter som använts i Uppsala. Vi hoppas att vi genom att göra 
formuläret kort och lättbesvarat kan spara lite av respondenternas kraft så att de 
motiveras svara på de öppna frågorna om hur de upplevt sina studier. Detaljerade svar 
på dessa frågor är oerhört viktiga för att dels förstå svaren på övriga frågor i enkäten, 
och dels hitta konstruktiva förslag till hur utbildningarna kan förändras i takt med krav 
från arbetsmarknaden. 

Brev med våra enkäter skickades ut med svarskuvert. Formulären begränsades till en 
fram och en baksida på ett A4. Svaren skickades in helt anonymt. Vi hade alltså inte 
markerat vem som fått ett visst formulär. En påminnelse med formulär skickades ut till 
samtliga drygt en vecka efter första utskick. Svar har kommit in en ganska lång tid 
efter påminnelsen. Tydligen har formuläret i många fall blivit liggande, men trots det 
vill man svara när man hittar formuläret några veckor senare. Med ytterligare en 
påminnelse skulle vi antagligen öka svaren något ytterligare. Frågan är dock om 
resultaten skulle bli nämnvärt annorlunda genom detta. Totalt kommer vi upp i en 
svarsfrekvens i underkant av 50 procent. Detta är praktiskt taget samma svarsfrekvens 
som vi fått i de alumnstudier på fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT inom 
universitetet som genomförts 2008 och 2009. 

 

Utskick och svar i undersökningen 

 Utskick Svar  Svarsfrekvens  

Biovetenskap  60  26  43 % 

Energi och miljö  161  90  56 % 

Elektroingenjör  110  36  33 % 

Civilingenjör  21  21  100 % 

Innovation och design  111  56  50 % 

Maskiningenjör  118  55  47 %  

Dataingenjör  104  43  41 %  

Byggingenjör  100  51  51 %  

 

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

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

 Attityder till utbildningen (påståenden som alumnerna tar ställning till) 

o Jag trivdes mycket bra under min studietid                 

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

o Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier  

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

o Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning             

 Sysselsättning 

 Detaljerade åsikter om utbildningen (öppna frågor) 

o Vad anser du var särskilt bra med dina studier  

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

 Kön 

 

Dessa frågor har också ställt i de undersökningar av alumner som genomfördes inom 
Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Dessa gemensamma frågor redovisas 
i bilaga nedan. Övriga frågor har formulerats i samråd med respektive program. 
Layout och i vissa fall svarsalternativ har dock samordnats.  

Som ovan nämnts har vi valt att i enkätformulären inkludera ett minimum av frågor. 
Den enda bakgrundsfråga utöver vilket program man läst och vilka kurser man läst är 
könstillhörighet. Exempelvis har vi inte tagit med frågor om inkomster. Dessa frågor 
blir mycket komplicerade att ställa. Om vi studerar fördelningen av män kvinnor bland 
dem som svarar så kan vi konstatera att andelarna ligger relativt nära den verkliga 
fördelningen i de studiegrupper vi valt ut. Bortfallet i undersökningarna har tydligen 
inte påverkat resultaten vad gäller könsfördelningen. 
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Kön  Män  Kvinnor 

Biovetenskap  4 %  96 %  

Innovation och design  47 %  53 %  

Civilingenjör  50 %  50 %  

Energi och miljö  54 %  46 %  

Byggingenjör  78 %  22 %  

Maskiningenjör  84 %  16 %  

Elektroingenjör  89 %  11 %  

Dataingenjör  90 %  10 % 

 

Hur bortfallet påverkar resultatet i övrigt är svårt att säga mer definitivt. Helt 
slumpmässigt är bortfall sällan. Antagligen är det något fler missnöjda och/eller 
ointresserade i bortfallet. Möjligen är det fler av dem som är arbetslösa som inte vill 
svara på frågor om sin utbildning. Bortfallsfelen är dock troligen likartade mellan de 
olika undersökningarna. Alltså bör jämförelser mellan utbildningarna kunna göras 
relativt exakt. Jämförelser över tiden när studierna replikeras om några år bör också 
vara möjliga med god precision. 

I resultatredovisningen nedan jämför vi våra resultat med motsvarande mätningar i 
alumnstudierna vid Uppsala universitet. För vissa studieområden har vi tillgång till 
detaljerade data om alumner som läst till civilingenjör (Lundmark, 2006) och alumner 
som läst nationalekonomi (Björnemark, 2008). För andra utbildningsområden har vi 
mer generella data från Uppsala (Lundmark, 2006). Som ovan nämnts är 
frågekonstruktionen mycket likartad i de olika studierna. Svaren i undersökningar både 
i Uppsala och i Karlstad har givits i en femgradig skala, där dock svarsalternativen 
angivits något olika. I undersökningarna i Uppsala har ändpunkterna på skalan 
benämnts, medan vi i undersökningarna i Karlstad benämner alla svarsalternativen. 
Skillnaderna här bör inte påverka resultaten nämnvärt.  

Bortfallet i undersökningarna i Karlstad är ungefär samma som i studierna i Uppsala. 
Dessutom är studieområdena olika i mätningarna. Alla dessa olikheter kan tänkas 
förklara skillnader i resultaten från de olika mätningarna. Trots dessa skillnader är det 
intressant att jämföra våra mätningar med motsvarande från Uppsala. Med förnyade 
alumnstudier både i Karlstad och i Uppsala kan förutsättningarna för att jämföra bli 
bättre och bättre över tiden. 
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Åsikter om utbildningen 

Trivdes studenterna under studietiden? 

Studenterna har trivts utomordentligt väl under sina studier i Karlstad. 2 av 3 studenter 
uppger att de trivts mycket bra under studietiden. Det är inga stora skillnader mellan 
programmen i hur studenterna har trivts. Inom praktiskt taget alla program säger mer 
än 90 % att de trivs helt eller delvis.  

Jag trivdes mycket bra under min studietid i Karlstad  

 Tar helt 
avstånd 
från 

Tar delvis 
avstånd från

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Biovetenskap  - 4 %  4 % 16 % 76 % 

Energi och miljö  1 % 1 % 3 % 25 % 69 % 

Byggingenjör  -  -  4 %  31 % 65 % 

Innovation och 
design  

-  4 %  4 % 25 % 68 % 

Elektroingenjör  - 3 %  6 % 31 % 60 % 

Maskiningenjör  -  -  7 % 31 % 62 % 

Dataingenjör  - -  8 % 30 % 62 % 

Civilingenjör  -  10 % 15 % 40 % 35 % 

När det gäller frågan hur respondenterna trivs understudietiden kan vi jämföra med 
data från alumnstudien av Civilingenjörer vid Uppsala universitet (Lundmark, 2008). 
Studenterna inom de flesta program vi studerat i Karlstad verkar ha trivts klart bättre 
än teknologerna i Uppsala. Våra studenter som läst till Civilingenjör har dock trivts i 
något mindre utsträckning än kollegorna i Uppsala. Märk dock att frågans formulering 
av svarsalternativ skiljer sig något mellan undersökningarna i Uppsala och i Karlstad. 
Dessutom bör det nämnas att de relativt få alumner som tagit sin Civilingenjörsexamen 
i Karlstad är den absolut första kullen i en helt ny utbildning. 

Trivdes mycket bra under studietiden – Uppsala universitet 

Uppsala universitet Trivdes mycket bra under studietiden 

 Studier till  Instämmer 
inte alls 

   Instämmer helt 
och hållet 

Civilingenjör 1 % 4 % 10 % 35 % 50 % 
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Hur nöjda är studenterna med sin utbildning? 

På frågan om man är nöjd med den utbildning man fått vid universitetet skiljer sig 
svaren avsevärt mellan olika program. Andelar av alumner som säger att de är nöjda 
med sin utbildning helt eller delvis skiftar från knappt 70 % till drygt 90 %. Mest 
nöjda är de som studerat Biovetenskap men även studenter som läst till 
högskoleingenjör i Energi och miljö är mer nöjda än genomsnittligt. Sedan minskar 
graden av nöjdhet bland övriga längre utbildningar. Minst nöjda med sin utbildning är 
de som studerat till Byggingenjör.  

Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram  

 Tar helt 
avstånd 
från 

Tar delvis 
avstånd från 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Biovetenskap  - -  8 % 50 % 42 % 

Energi och miljö  1 % 7 % 3 % 61 % 28 % 

Elektroingenjör  - 6 %  11 % 63 % 20 % 

Civilingenjör  10 %  5 % 15 % 50 % 20 % 

Innovation och 
design  

2 %  4 %  11 % 71 % 11 % 

Maskiningenjör  2 %  6 %  13 % 62 % 18 % 

Dataingenjör  - 11 % 7 % 65 % 17 % 

Byggingenjör  4 %  12 %  16 %  61 % 6 % 

 

När det gäller frågan om man är nöjd med sin utbildning kan vi återigen jämföra med 
Civilingenjörerna från Uppsala (Lundmark, 2008 och Björnermark, 2008). Om vi ser 
till de som är helt eller delvis nöjda verkar studenterna i Karlstad mer nöjda i 
allmänhet. Om vi däremot analyserar andelen som anger att de är helt nöjda gäller det 
omvända. 

 

Nöjd med utbildningen – Uppsala universitet 

Uppsala universitet Nöjd med den utbildning jag fick på mitt 
utbildningsprogram 

 Studier till Instämmer 
inte alls 

   Instämmer helt 
och hållet 
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Civilingenjör 2 % 7 % 18 % 43 % 31 % 

   

Studier som förbereder inför arbetslivet 

Klart mest väl förberedda för arbetslivet efter sin utbildning kände sig de som läst till 
Civilingenjörer, följt av de som läst Biovetenskap, till Dataingenjörer eller ingenjör i 
Energi och miljö. Minst väl förberedda känner sig de som läst till Byggingenjörer och 
ingenjörer i Innovation och Design. Andelen som uppger att de efter utbildningen känt 
sig helt förberedda inför arbetslivet är här under 5 %. 

 

Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier 

 Tar helt 
avstånd 
från 

Tar delvis 
avstånd från

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Civilingenjör  5 %  15 % 20 % 30 % 30 % 

Biovetenskap  -  8 %  12 % 65 % 15 % 

Dataingenjör  - 14 % 19 % 54 % 14 % 

Energi och miljö  2 % 20 % 28 % 38 % 13 % 

Maskiningenjör  4 %  11 %  29 % 47 % 9 % 

Elektroingenjör  6 %  3 %  40 % 46 %  6 % 

Byggingenjör  4 %  19 %  31 %  42 % 4 % 

Innovation och 
design  

4 %  23 %  28 % 42 % 4 % 

 

Studierna i Uppsala (Lundmark, 2008 och Björnermark, 2008) visar relativt likartade 
resultat som våra mätningar bland Karlstadalumner när det gäller hur väl man känner 
sig förberedd av sina studier inför arbetslivet. Dock kan man notera att 
Civilingenjörerna från Karlstad verkar känna sig markant mer väl förberedda för 
yrkeslivet än kollegorna från Uppsala. 

Förberedd för arbetslivet – Uppsala universitet 

Uppsala universitet Förberedd för arbetslivet 

 Studier till Instämmer 
inte alls 

   Instämmer helt 
och hållet 
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Civilingenjör 4 % 18 % 31 % 32 % 14 % 

 

Vilken sysselsättning har man idag?  

Förvärvsarbete eller annan sysselsättning 

Som helhet visar våra studier att en stor majoritet av alumnerna snart efter sin examen 
har en tillsvidareanställning. De totalundersökningar som högskoleverket genomfört 
under senare år visar samma tendens (Högskoleverket, 2010), dvs. att många alumner 
snart efter examen har arbete. I en uppföljning av de som examinerats från 
högskolor/universitet i Sverige läsåret 2006/07 visar att nästan alla, 97 % hade jobb 
under större delen av året. Det var 80 % som var etablerade på arbetsmarknaden 
definierat som att man uppfyllde tre villkor: ingen arbetslöshet under året, 
förvärvsarbete i november månad samt en årsinkomst från förvärvsarbete om minst 
190 200 kronor (15 850 kronor per månad). Om vi ser på de som tagit examen vid 
Karlstads universitet bland de utbildningar vi studerat i den här rapporten ser vi 
följande tendenser (resultaten finns tillgänglig för grupper med minst 20 examinerade): 
 

Examinerade från Karlstads 
universitet läsåret 2006/2007 

Etablerade på 
arbetsmarknaden 2008 
- Karlstad 

Byggingenjör  95 %  

Maskiningenjör  87 %  

Dataingenjör  85 % 

Övriga ingenjörsutbildningar 80 % 

Biovetenskap  65 % 

 

Andelarna som etablerar sig på arbetsmarknaden relativt snabbt är höga bland 
ingenjörerna. Om vi här fortsätter jämförelsen med Uppsala universitet är andelarna 
som är etablerade på arbetsmarknaden bland motsvarande utbildningar, 100 % för 
Byggingenjörer och 89 % för Maskiningenjörer (Högskoleverket, 2010).  Skillnaderna 
är alltså inte stora här. 

Bland de alumner som deltagit i vår undersökning är andelen som är arbetslösa i 
genomsnitt på några få procent. Störst andel som har fått en tillsvidareanställning efter 
sina studier hittar vi bland de som läst till Byggingenjör. Mer än 9 av 10 har en 
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tillsvidareanställning bland dessa alumner. Anmärkningsvärt många av våra 
Civilingenjörer har gått vidare till en forskarutbildning. 
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Byggingenjör  94 % -  4 %  -  -  -  2 % 

Elektroingenjör  91 % 3 % 3 %  3 %  - -  - 

Biovetenskap  91 % 4 % - - 4 %  - -  

Maskiningenjör  90 % 2 % 4 % -  -  2 % 2 % 

Energi och miljö  87 % 5 % 2 % - - 4 %  2 %  

Dataingenjör  84 % 3 % 3 % 3 %  3 %  5 %  3 % 

Innovation och design  83 % 6 % 6 %  -  4 % -  

Civilingenjör  70 % 10 % -  - 15 % 5 % - 

 

Befattning 

Klassificering av arbetet i olika befattningsgrupper har gjorts individuellt för de olika 
programmen. Definitioner av befattningar och grupperingar av dessa är dock svåra att 
göra helt entydigt.  

Biovetenskapligt program 

Av alumnerna från det Biovetenskapliga programmet anger 93 % att se jobbar inom 
yrken med direkt koppling till sin utbildning. På arbetsmarknaden har utbildningen ett 
mycket tydligt fokus. 

 

Befattningar Andel 
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Biomedicinsk 
analytiker 

79 % 

Kemist/biokemist 4 % 

Forskningsingenjör 4 % 

Säljare 4 % 

Forskare 4 % 

Chef 4 % 

 

Byggingenjör 

I frågan blandades arbetsområden med branscher. En hel del alumner markerade flera 
alternativ. Byggingenjörernas arbetsmarknad är ganska bred men finns ändå inom 
utbildningsområdets fält. 

 

Befattningar Andel 

Kommunalt 24 % 

Annat 18 % 

Husbyggnad 12 % 

Chef 12 % 

Konstruktör 12 % 

Infrastruktur 6 % 

Samhällsplanering 6 % 

Arkitektkontor 6 % 

Entreprenör 6 % 

 

Civilingenjörer 

Påtagligt många av våra första civilingenjörer från Karlstads universitet har gått vidare 
till en forskarutbildning. I övrigt arbetar ingenjörerna på en ganska bred arbetsmarknad 
med i allmänhet kemi som specialisering. 

 

Befattningar Andel 
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Annat 37 % 

Forskare 21 % 

Processingenjör 11 % 

Laboratorieingenjör 11 % 

Teknisk konsult 11 % 

Chef 5 % 

Projektledare 5 % 

 

Inom vilken bransch arbetar du för närvarande? 

 Andel 

Annat 45 % 

Skogsindustri 25 % 

Läkemedelsindustri 15 % 

Konsult 15 % 

 

Dataingenjörer 

Dataingenjörerna hittar vi i många olika funktioner inom databranschen. 

Befattningar Andel

Programmerare 33 % 

Systemutvecklare 33 % 

Annat 13 % 

Systemutvecklare (Senior) 3 % 

Specialist 3 % 

Testare 7 % 

Projektledare 3 % 

Chef 3 % 

Forskare 3 % 
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Elektroingenjörer 

Elektroingenjörer återfinns i många olika funktioner. 

 

Befattningar Andel 

Annat 21 % 

Automationsingenjör 12 % 

Projektledare 12 % 

Elkraftingenjör 12 % 

Systemingenjör 12 % 

Elektronikkonstruktör 9 % 

Chef 9 % 

Underhållsingenjör 6 % 

Produktutvecklare 3 % 

Testare 3 % 

Driftingenjör 3 % 

 

Energi och Miljöingenjörer 

I frågan blandades arbetsområden med branscher. En hel del alumner markerade flera 
alternativ. Energi- och miljöingenjörerna hittar vi många olika funktioner med 
anknytning till utbildningsområdet. 

 

Befattningar Andel 

Projektledare 25 % 

Konsult 18 % 

Annat 14 % 

Kommunalt 11 % 
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Energiingenjör 9 % 

Miljöingenjör 5 % 

Statligt 5 % 

Privat 5 % 

Chef 5 % 

vvv-teknik 2 % 

Entreprenör 2 % 

 

Innovation och Design 

Några enstaka ingenjörer från Innovation och Design har gått vidare som 
industridesigners. I övrigt återfinner vi ingenjörerna i många olika branscher och 
funktion. Betecknande är att vi inte hittar funktionsbenämningar i formuläret. Det är 
inte mindre än 40 % som anger ”annat” som befattning. 

 

Befattningar Andel 

Annat 40 % 

Konstruktör 29 % 

Projektledare 11 % 

Produktledare 4 % 

Utbildare 4 % 

Industridesigner 4 % 

Försäljningsingenjör 2 % 

Chef 2 % 

Produktionsingenjör 2 % 

 

Maskiningenjörer 

Det verkar finnas en tydlig karriärväg som maskinkonstruktör för våra 
maskiningenjörer. Inte mindre än 40 % anger detta som befattning. 

 



18 

 

Befattningar Andel 

Maskinkonstruktör 40 % 

Projektledare 21 % 

Chef 9 % 

Teknisk specialist 9 % 

Försäljningsingenjör 4 % 

Produktutvecklare 4 % 

Forskare 4 % 

Annat 4 % 

Inköpare 2 % 

Kvalitetsingenjör 2 % 
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Användning av utbildningen i nuvarande sysselsättning 
Mellan omkring hälften och upp till över 90 % anger att de helt eller delvis har stor 
nytta av sin utbildning i sitt jobb. De som läst till Dataingenjör anger i störst 
omfattning att de har användning av sina studier i arbetet. Även de som studerat 
Biovetenskap använder ofta kunskaperna från studierna i jobbet.  

 

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

 Tar helt 
avstånd 
från 

Tar delvis 
avstånd 
från 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Dataingenjör  - 3 % 22 % 32 % 43 % 

Biovetenskap  - 4 %  4 % 54 % 39 % 

Civilingenjör  -  10 % 15 % 55 % 20 % 

Energi och miljö  4 % 15 % 15 % 48 % 19 % 

Innovation och 
design  

8 %  17 %  19 % 45 % 11 % 

Maskiningenjör  2 %  11 %  20 % 58 % 9 % 

Byggingenjör  4 %  18 %  20 %  49 % 8 % 

Elektroingenjör  6 %  17 %  29 % 40 % 9 % 

 

Vi har från undersökningarna i Uppsala detaljerade data för utbildningen till 
civilingenjör och aggregerade data för sektorer (Lundmark, 2008 och Björnermark, 
2008). En jämförelse av resultaten med motsvarande i Uppsala visar inga alltför stora 
skillnader. Olikheter mellan studieområdena är stora och det är givetvis svårt att dra 
några helt entydiga slutsatser. När det gäller andelen av Civilingenjörer som anger att 
de är helt eller delvis nöjda är Karlstadalumnerna mer nöjda, men samtidigt är andelen 
av Uppsalaingenjörerna som här helt nöjda något högre. 
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Stor användning av min utbildning – Uppsala universitet 

 

 

Allmänna resultat från Alumnstudierna vid Uppsala universitet (Lundmark, 2006): 

 

Uppsala universitet Stor användning av min utbildning i mitt nuvarande 
arbete 

Studier till Instämmer 
inte alls 

   Instämmer helt 
och hållet 

Civilingenjör 4 % 11 % 22 % 28 % 35 % 



21 

 

Nöjd med nuvarande sysselsättning 
Omkring 9 av 10 alumner är helt eller delvis nöjda med sin nuvarande sysselsättning. 
Bilden är tämligen likartad mellan de olika utbildningarna. Mest nöjda med sin 
sysselsättning är de som läst till ingenjörer med inriktning Maskin, Data och 
Energi/miljö. Bland dessa alumner är knappt 2 av 3 är helt nöjda med arbetet. 
Skillnaderna mellan programmen är inte alltför stora. Bland dem som är minst nöjda är 
varannan alumn helt nöjd med sin sysselsättning 

 

Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning (TN) 

 Tar helt 
avstånd 
från 

Tar delvis 
avstånd 
från 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Maskiningenjör  2 %  -  7 % 28 % 63 % 

Dataingenjör  - 3 % 8 % 27 % 62 % 

Energi och miljö   1 % 8 % 30 % 61 % 

Byggingenjör  2 %  2 %  6 %  31 % 58 % 

Innovation och 
design  

2 %  4 %  8 % 32 % 55 % 

Civilingenjör  -  -  5 % 40 % 55 % 

Biovetenskap  8 %  -  4 % 39 % 50 % 

Elektroingenjör  -  -  9 % 43 % 49 % 

 

 

En jämförelse med motsvarande mätning på Uppsala universitet (Lundmark, 2008 och 
Björnermark, 2008) visar att studenter från Karlstad är klart mer nöjda med sitt arbete. 

 

Mycket nöjd med arbetet – Uppsala universitet 

Uppsala universitet Stor användning av min utbildning i mitt nuvarande arbete 

 Studier till Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 
och hållet 

Civilingenjör 4 % 10 % 14 % 33 % 39 % 
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Allmänna resultat från Alumnstudierna vid Uppsala universitet (Lundmark, 2006): 
 

 

 

Förfrågan om samverkan 
 
Enkäten avslutandes med en fråga om respondenten är intresserad av att i olika former 
samverka med oss på universitet t.ex. som gästföreläsare, mentor eller referensperson. 
Det var skiftande andel av alumner som var intresserade av samarbete. Bland 
Maskiningenjörerna var andelen som ville samarbeta aktivt med universitetet  så hög 
som knappt 40%.  
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Program Intresserade av

samverkan   

Svar 

Biovetenskap  3 26  

Energi och miljö  27 90  

Elektroingenjör  4 36 

Civilingenjör  3 21  

Innovation och design  13 56  

Maskiningenjör  20 55  

Dataingenjör  14 43  

Byggingenjör  14 51  
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Sammanfattning och slutsatser  

Utbildningsområden 

Kommentarer till resultaten kring enskilda utbildningsprogram har nedan tagits fram 
av respektive programledare. Svar på öppna frågor har kompletterat de statistiska 
analyserna här. Relativt många av respondenterna har givit omfattade svar på dessa 
frågor.  

Biovetenskapligt program 

Jonny Wijkander, Programledare för Biovetenskapligt program 

Av de 26 som svarat på enkäten har 23 tagit examen som Biomedicinsk analytiker och 
detta är också vad merparten av dem arbetar som idag.  

Bland det som framfördes som positivt var bra lärare, små grupper, mycket 
laborationer och ett litet familjärt universitet. Det några alumner framförde som 
mindre bra eller saknades var för lite praktik och för mycket kemi. Enstaka alumner 
kommenterade också att de saknade kurser i klinisk fysiologi, farmakologi och 
djurförsök.  

Mer än 90 % av alumnerna svarade att de instämde helt eller delvis i frågorna om de 
trivdes och var nöjda med sin utbildning. På frågan om de var väl förberedda inför 
yrkeslivet svarade 80 % instämmer helt eller delvis och vad gällde om de hade stor 
användning av utbildningen i sin nuvarande sysselsättning så svarade 93 % instämmer 
helt eller delvis.  Detta är mycket höga siffror och får tolkas som att vi har en hög 
kvalitet på utbildningen och att vi utbildar för det kommande yrkeslivet som 
biomedicinsk analytiker.  

Biomedicinsk analytiker utbildningen är en generalistutbildning där man efter examen 
kan arbeta inom olika discipliner på sjukhuslaboratorier så som mikrobiologi, klinisk 
kemi, patologi och primärvården men även på forskningslaboratorier och inom 
läkemedelsindustrin. Det är svårt att ge ett djup inom alla områden och detta 
återspeglar sig också i att mer än 50 % av alumnerna svarade att de läst en eller flera 
kurser efter sin examen, t.ex. trombos och vensjukdomar, blodgruppsserologi och 
diagnostik inom klinisk kemi.  Det kan också påpekas att någon alumn tyckte att 
utbildningen fokuserade för mycket på forskning medan andra tyckte att fokus låg för 
mycket på sjukvården. 

 

Byggingenjör 

Malin Olin, Programledare för byggingenjörsutbildningen. 

 Det alumnerna framhåller som positivt är utbildningens bredd, kontakten med 
lärare, och studiemiljön.  
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 Det alumnerna framhåller som mindre bra på utbildningen eller som man 
saknar är ofta näringslivsanknytning och avsaknad av praktik. Vissa menar att 
vi använder ”fel” CAD-program i utbildningen.  

Tidigare har studenterna haft möjlighet att delta i ett mentorsprogram, vilket varit ett 
bra sätt att få kontakt med arbetslivet. Detta organiserades via universitetets Vägvalet, 
men det har nu lagts ned. En ”praktikkurs” Lärande i arbetslivet om 15 hp har införts 
som valbar kurs from vt 2010.  

Byggingenjörsprogrammet har under och efter den tid alumnerna studerat genomgått 
vissa förändringar. Det innebär bl .a. att studenterna i dag har en större valfrihet i 
programmet och på så sätt bättre kan forma sin egen utbildning. En uppgradering har 
skett på programvarusidan. Den typ av CAD-program vi utbildat i har fått genomslag i 
branschen, och upplevs inte som fel idag. 

Många alumner har också svarat att de kände sig minde väl förberedda för yrkeslivet. 
Att känna sig väl förberedd för yrkeslivet kan betyda många olika saker, på vilket sätt 
är man väl förberedd? Från programledningens sida väljer vi att tolka detta som att 
man känner en osäkerhet i sitt arbete inför företagets och branschens rutiner och 
verktyg t, dvs det mer handfasta och konkreta. Detta kan delvis avhjälpas med den nya 
praktikkursen, men är också ett problem som är svårt att avhjälpa. Många av de mer 
konkreta verktygen och hantverket lär man sig bäst och snabbast i yrkeslivet. Det man 
inte kan lära sig i yrket är teorier och ämneskunskaper som ligger till grund för 
hantverket. Det ser vi som vår uppgift som utbildare att förmedla. Vi har också 
branschens stöd i det synsättet. Oavsett hur duktiga vi blir på att förmedla detta till 
studenterna, så kommer upplevelsen av osäkerhet troligen att finnas kvar. 

 

Civilingenjörer 

Magnus Lestelius, Programledare för Civilingenjörsutbildningen 

Utöver de kryssfrågor som alumnerna svarade på så svarade de på öppna frågor som 
ger nyttig information om hur de upplevt sina studier.  

Som positiva upplevelser och anmärkningar noteras 

 Specifika kurser, speciellt sådana man har stor nytta av i sin profession. 

 Vissa lärare som gjort intryck under studierna. Dessa lärare har visat stort 
engagemang för studenternas genomförande av kurserna. Det nämns även bra 
föreläsare, såväl universitetets som externa sådana. 

 Studieorten och storleken på staden, samt en fungerande kollektivtrafik. 

 Lärosätet och dess studiemiljö. Bl.a. nämns biblioteket. 

 Lätt att få kontakt med lärarna. 

 Projekt (utöver examensarbetet) med företag i kurser under utbildningen. 

 En god bredd i utbildningen. 
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 Avdelningarnas kursadministratörer och utbildningens studievägledare. 

 

Som negativa upplevelser eller saker som kan förbättras noteras 

 För lite kontakter med företag och arbetsmarknaden överhuvudtaget under 
utbildningen. Praktik i industrin efterlyses. 

 Vi borde nyttja mjukvaror (gärna sådana som finns används i företag) mera i 
undervisningen. 

 Matematik- och fysikkurser tidigt i utbildningen (för inriktningen Teknisk 
fysik). Använd även matematiken bättre i huvudämnena (allmänt). 

 Mera valfrihet i utbildningen. 

 Bättre och flera cafeterior. 

 Kritik mot tentamenssystemet som tillåter betygstaktik. 

 Saknar processteknikkurser i utbildningen. 

 Dålig tydlighet, struktur och målbild för utbildningen. 

 Dålig ”service mindedness” hos personalen. Dålig struktur och tydlighet i 
information/informationssystem. 

 

Civilingenjörsutbildningen vid universitet är förhållandevis ung och genomgår en 
ganska kraftig utveckling, bl.a. genom den utvärdering som HSV gjort, Fakultetens 
utformande av ett nytt Kvalitetssystem, och att Fakulteten antagit en ny 
utbildningsplan som ändrar strukturen för utbildningen en hel del. En eftersträvad 
ändring från såväl studenter som lärare.  

Eftersom utbildningen är ung har vi ännu inte så många civilingenjörsalumner. De 
flesta är civilingenjörer i kemiteknik, men icke desto mindre verkar dessa ha funnits 
sig väl till rätta i yrkeslivet. De flesta har jobb och jobb som gör att de får användning 
av sin utbildning. Genom undersökningar av genomströmningen i utbildningen så 
bekräftas de svar som alumnerna ger – d.v.s. att det finns flera områden på vilka 
förbättringar kan göras, bl.a. anknytningen till arbetsmarknaden under utbildningen 
både för att skapa kontakter för en framtida karriär och för att praktisera de kunskaper 
man förvärvar under kauser.  

Detta ger en god bild av utbildningen och dess innehåll till dags dato, samt att det 
utvecklingsarbete (som involverar både studenter och lärare) som pågår ges 
förutsättningar att bli lyckosamt när värdefull information från alumnerna kan 
användas för att ge rätt riktning på detta arbete. Utvecklingsarbetet innebär fokus på 
utbildningens struktur och organisation med inriktningarnas start som läggs tidigare 
och att man förändrar ansvarsförhållanden för programledare och kursernas innehåll, 
samt på de servicefunktioner som finns runt utbildningen. Partner- 
företagsverksamheten genomgår en stor förändring i sin struktur, med en målsättning 
om att uppnå en bättre progression och en större intensitet (med skarpa case i kurser, 
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studiebesök, gästföreläsare, möjlighet till praktik, etc för alla inriktningar). Fakulteten 
har etablerat starka samarbeten med det regionala näringslivet och vissa branscher (IT, 
Energi&Miljö, Stål&Verkstad, och Skogsindustrin) på forskningssidan. Detta har och 
kommer att utvecklas/utnyttjas även för grundutbildningen. Slutligen ser man hur det 
kvalitetssystem (vilket inbegriper både den interna kurshanteringen i relation till 
utbildningsmål som metoder, som denna enkät, för att mäta kvalitet i utbildningen) och 
den satsning på pedagogisk utveckling bland lärarna som Fakulteten gör skall bära 
frukt. 

 

Dataingenjörer 

Stefan Lindskog, Programledare för Dataingenjörsutbildningen 

Det som saknades på Dataingenjörsutbildningen var enligt alumnerna: 

• Kontakter med industrin inkl. praktik (många svar)  

• Riktiga projektarbeten (många svar) 

• Testning (3) 

• Microsoft-miljöer/tekniker (2)  

• Koppling mellan IT och Matematik (2) 

• Fler elektronikkurser (1) 

• Webbutveckling (1) 

• Drift av system (1) 

 

Dataingenjörerna rapporterar att de har haft stor användning av sin utbildning i sin 
nuvarande sysselsättning vilket vi ser som det allra viktigaste då programmet är en 
yrkesutbildning. På denna fråga hamnar dataingenjörer mycket högt. Även på frågan 
om hur nöjda de är med sin nuvarande anställning hamnar de högt. Studenterna trivdes 
bra, var nöjda med sin utbildning, men var lite osäkra på hur väl förberedda de var för 
arbetslivet. Att förbereda studenter för arbete i IT-branschen är alltid en balansgång 
mellan fundamenta inom datavetenskap och specifika tekniker och verktyg. Vår 
inställning är och har alltid varit att det är bättre att lägga en stabil grund och förbereda 
studenterna så att de är lättlärda, snarare än att ge dem ytlig kunskap inom de senaste 
trenderna. Detta kanske behöver förtydligas och förmedlas på ett bättre sätt. 

Något dataingenjörerna anser kan förbättras i programmet är mer kontakter med 
industrin, något vi aktivt arbetar för i vårt samarbetsforum SnITs 
(http://www.compare.se/index.asp?id=8380) där vi samverkar med våra industriella 
partners för att öka kopplingen mellan Akademi och Industri. Testning är också ett 
inslag som saknas enligt alumnerna och glädjande nog kommer en ny kurs inom just 
testning att ges för första gången våren 11. "Riktiga projektarbeten" efterlyses även 
det, vilket redan är adresserat i kursen Projektarbete Datavetenskap där studenterna 
just får jobba med riktiga projektarbeten mot externa kunder. 
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Sammanfattningsvis anser vi att vi levererar kompetenta studenter som trivs i sitt 
arbete och att vi trots att vårt program är krävande ändå lyckas hålla studenterna 
relativt nöjda under utbildningen. 

 

Elektroingenjörer 

Torbjörn Berg, Programledare för Elektroingenjörsutbildningen 

De flesta som svarat jobbar idag inom det område som de har studerat t ex som 
elektronikkonstruktör, automationsingenjör, systemingenjör och elkraftingenjör. Ett tiotal av 
dem har någon form av projektledare-/chefsbefattning. 

En handfull studenter har fortsatt studierna och läst till civilingenjör/master 

De flesta har tillsvidareanställning. Två är egna företagare och en är tjänstledig för vidare 
studier. 

 Alumnerna var mycket nöjda med studietiden i Karlstad - bra studentstad, bra studiemiljö, 
bra kamratskap m.m. 

Den utbildning de fick var de också nöjda med (ett par var dock mindre nöjda)  

Vidare var alumnerna var mycket nöjda med sin nuvarande sysselsättning,   

Programmet ger en bred kompetens inom området elektroteknik. Vi ser att alumnerna jobbar 
med områden allt från data/telekom till elkraft- således ett brett spektrum inom 
elektroteknikområdet. Vår uppgift är att ge studenterna en så bra grund att stå på som möjligt. 
När man sedan blir anställd så får företagen ge den specialistkompetens som krävs. 

I följande tabell sammanfattas svaren på frågan om vad som saknas/kan kompletteras i 
programmet: 

Svarsgrupp Antal Kommentar 

Företagspraktik, praktikfall, kontakt med 
arbetslivet 

16  

Saknar kurser i 
projektplanering/projektledning 

 

4 

 Numera finns projektledningskurser 
som ges av ämnet Informatik 

Mer matematik 3 Kan läsas som valbara kurser i 
programmet 

Mer programmering, C-programmering, 
Robotprogrammering m.m. 

4 Får vi större studentgrupper bör en kurs i 
C- programmering införas 

Fortsättningskurs i reglerteknik 2 Det finns numera kursen Modellbaserad 
reglering för masterprogrammet 

Kurs i elcad 2  

Fördjupningskurs i radio bas-system 1  

Civilingenjörsprogram på Kau i 
Elektroteknik 

3 Det finns här ett masterprogram 

Praktik inbakad i utbildningen/sam 3  
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Sammanfattningsvis anser jag att vi ligger rätt vad gäller innehåll och nivå för en 
högskoleingenjörsutbildning. Det viktigaste på kort sikt är att förbättra samverkan med 
avnämarna. Vad gäller kurser och kursinnehåll så är det en ständigt pågående process. 

 

 

 

Energi och Miljöingenjörer 

Magnus Ståhl, Programledare för energi- och miljöingenjörsutbildningen 

 De alumnerna framhåller som positivt är utbildningens bredd, tillmötesgående 
lärare, studiebesök, studiemiljön undervisningen i mindre grupper. 

 De alumnerna framhåller som mindre bra på utbildningen eller som man saknar 
är praktik, vissa menar att vi saknar CAD i utbildningen och några att fel kurser 
ingår (mekanik, hållfasthetslära etc.). 

Praktik ingår inte som ett moment i utbildningen utan kontakten med näringslivet sker 
hitintills genom studiebesök, inhämtande av data från verkliga processer att räkna på 
samt genom examensarbetet. 

Energi- och miljöingenjörsprogrammet har under och efter den tid alumnerna studerat 
genomgått vissa förändringar. Det innebär bla att studenterna i dag läser ett helt nytt 
första år inriktat mer på energi- och miljöteknik. Detta har inneburit att den kritiken 
försvunnit. 

De som jobbar i VVS-branschen anser sig ha bristande CAD-kunskaper när de söker 
jobb eller när de börjat jobba efter studierna. Andra svarar dock att de internutbildas på 
plats och att det inte behöver ingå i universitetsstudierna. 

Att vi jobbar i mindre grupper i nära samarbete mellan studenter och lärare syns tydligt 
som positiv trend i undersökningen. Då det är ett av våra sätt att jobba med studenterna 
är det kul att det syns i enkätsvaren. 

 

Innovation och Design 

Monica Jakobsson, Programledare för innovations- och designingenjörsutbildningen 

 Det alumnerna framhåller som positivt med utbildningen är bredden, man får 
både teknik- och designkompetens samtidigt som den kreativa sidan av 
individen utvecklas. Den positiva stämningen på universitet, mellan lärare och 
studenter samt inom studentgruppen, upplevs som inspirerande under studierna 
och lyfts fram av många. 

 
 Som mindre bra under utbildningen tycker alumnerna att avsaknaden av praktik 

är, man vill även ha mer näringslivsanknytning i undervisningen samt tillgång 
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till mer designspecifik programvara för visualisering och kommunikation under 
utbildningen. 

 

I stället för obligatorisk praktik inom programmet erbjuds studenterna idag möjlighet 
att läsa en valbar praktikkurs på 15 hp, Ingenjörsroll i praktiken. Nuvarande studenter 
läser en gemensam kurs, Integrerad produktutveckling 9,5 hp, med 
maskiningenjörsprogrammet där ett företagsanknutet projekt under hela höstterminen 
ingår. Designspecifik programvara har inköpts i klassuppsättning för några år sedan. 

Innovations- och designingenjör, designingenjör, produktingenjör mm är nya 
benämningar på högskoleingenjörer sedan mitten av 1990- talet. Att läsa en ny typ av 
utbildning där maskinteknik och industridesign kombinerats skapade stor oro bland de 
första årskullarna på programmet för hur man skulle efterfrågas på arbetsmarknaden. 
Därför är det glädjande att 87 % av alumnerna är nöjda med sin nuvarande 
sysselsättning. Denna oro för hur man ska bli mottagen på arbetsmarknaden har 
minskat i och med att nuvarande studenter informeras om vilken typ av arbete tidigare 
studenter har. 

Eftersom 11% av alumnerna instämmer helt med att de är nöjda med utbildningen och 
71% att de instämmer delvis så gör jag bedömningen att utbildningen är bra, men 
förbättringspotential finns. 

 

Maskiningenjörer 

Lasse Jacobsson, Programledare Maskiningenjörsutbildningen 

På de specificerade frågorna är det utmärkande att alumnerna är mycket nöjda med sin 
nuvarande sysselsättning, men att det finns potential för förbättring av betygen för 
utbildningen. Maskiningenjörerna hamnar strax under mitten av skalan i 
undersökningen på övriga frågor. 

Dock ser man ett mer tillfredsställande resultat om man tar hänsyn till båda 
kolumnerna ”Instämmer helt” och” Instämmer delvis”. 

Programinnehållet har en mycket generell profil inom den maskintekniska disciplinen, 
i syfte att lägga en bra grund för den mängd olika inriktningar yrket kan ge. Det är 
därför glädjande att alumnerna hamnar så högt i frågan om nöjdhet i nuvarande 
sysselsättning, vilket måste anses bekräfta programmets profil. 

I följande tabell sammanfattas svaren på den öppna frågan om vad som saknas/kan 
kompletteras i programmet: 

Svars Antal Kommentar 

Företagspraktik, praktikfall 15 Case ingår i produktionssystem och 
IPU. Målsättning öka. 

Ledarskapsutbildning 4 Planeras eventuellt ingå i 
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produktionssystem 

Ekonomi, organisation 3 Infört i Produktionssystem 1 och 2 

Programmering Office, excel, C++ 3 Programmeringskurs i åk 1 

Form- och läge, toleranser 2  

Ritteknik 2 Har förstärkts i konstruktionskurserna 

Djupare tillverknings- och 
produktionsteknik 

2 Pågår utveckling i produktionssystem 
1 och 2 

Civilingenjörsprogram på Kau 2 Finns idag 

Mer praktiska moment i verkstad 3  

Mer matematikkurser 2  

Mer mekanikkurser 1  

Verklighetsanknytning i 
konstruktionskurser 

1  

Hydraulikkurs 1 Finns idag 

Mer muntlig presentation 1  

Produktionssimulering 1 Ingår till viss del i produktionssystem 

 

Sammanfattningsvis anser jag att vi levererar en bra maskinteknisk utbildning, med 
potential till förbättringar. Förbättringar som vi till stor del redan arbetar med. 

 

 

Gemensamma slutsatser 

Alumnundersökningar 

Undersökningsmodellen med postala enkla enkäter fungerar relativt bra. Med en 
rimlig arbetsinsats får vi svar från tillräckligt många alumner. I enkätsvaren får vi 
många intressanta och utförliga svar på de öppna frågorna. Dessa svar är mycket 
viktiga för tolkningen av undersökningarnas resultat.  

De jämförelser mellan program som vi kan göra i denna studie ger underlag till 
intressanta erfarenhetsutbyten mellan programmen och programledarna. Möjligheten 
att göra direkta jämförelser med motsvarande alumnstudier vid Uppsala universitet kan 
ge ytterligare intressanta möjligheter till analyser. Slutligen bör möjligheterna att följa 
utvecklingen av utbildningsprogrammen över tiden vara goda när vi väl om några år 
börjar replikera studierna. 
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Om studierna  

Studenterna i Karlstad trivs mycket bra under studietiden. Hur nöjd man är med 
utbildningen skiljer sig mellan olika typer av utbildning, vilket delvis är naturligt 
eftersom utbildningar är av olika natur liksom de studenter som väljer olika 
utbildningar. Trots naturliga förklaringar finns det här mycket klara tendenser i 
undersökningarna som bör läggas till grund för förändringsarbete inom programmen. 

Frågan om hur vi balanserar våra utbildningar när det gäller teori och praktik är tydlig 
i så gott som alla våra alumnstudier. Många av förslagen till förändringar i studierna 
handlar om olika sätt att förankra kurserna i verkligheten. Detta stämmer väl med 
resultat från tidigare enkäter till studenter på universitetet.  

 

Om yrkeslivet 

Om vi återvänder till alumnstudien så skiftar andelen av programstudenter som anser 
att de var väl förberedda för yrkeslivet efter sin utbildning. Våra studenter får 
genomgående jobb efter examen och många av utbildningarna ger i stor utsträckning 
arbeten i den sektor som utbildningen utformats för. Många alumner är mycket nöjda 
med de arbeten de har redan efter något år på arbetsmarknaden.  

 

Förändringsarbete och informationsbehov 

I förändringsarbetet de senaste åren har programmen i mångt och mycket redan tagit 
fasta på de synpunkter som kommer fram i bland annat våra enkäter till alumner. Det 
skall bli intressant att följa utvecklingen av våra utbildningar i framtiden. Ytterligare 
alumnstudier kan läggas till grund för förändringsarbetet framöver. Uppföljningar av 
våra studenter i utbildning på universitetet kan också vara viktig i detta sammanhang. 
Ungefär samtidigt med denna alumnundersökning genomfördes inom Fakulteten för 
Teknik och Naturvetenskap en totalundersökning bland våra nuvarande studenter. Det 
skall bli intressant att analysera skillnader och likheter mellan vad alumner och 
studenter upplever i utbildning och på arbetsmarknad. Jämförelser kan göras med de 
urvalsundersökningar bland studenter som genomförts från 2000 till 2007, Haglund 
(2005, 2006 och 2008).  

Systematiska studier av hur arbetsgivare uppfattar våra alumner har inte tidigare 
genomförts i någon större omfattning, men kan givetvis också bli ett intressant 
underlag för arbetet med programutveckling. Det finns några enstaka studentuppsatser 
kring temat (Fröberg & Gatenborg, 2002) men här finns mycket mer att göra. 
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Kommentarer från Fakultetsledningen 

Monica Schagerholm, Prodekan vid Fakulteten för Teknik och Naturvetenskap 

Om vi ser till de allmänna synpunkter som framförs av våra alumner i föreliggande 
studie är dessa mer framträdande: 

• Vi har en mycket bra studiemiljö vid Karlstads universitet 

• Våra utbildningar har en god bredd  

• Vi har goda kontakter med arbetsliv, samtidigt är detta något som efterlyses i 
ännu större utsträckning av alumnerna 

• Det finns ett omfattande önskemål om mer praktik i utbildningarna 

• Det finns kritik mot enstaka kursers inriktning och uppläggning 

Fakulteten har arbetat vidare med samverkansfrågor, vilket leder till att studenternas 
kontakter med arbetslivet ökar ytterligare. Det finns numera en samverkanskoordinator 
på fakulteten, som arbetar med kontakter med näringslivet för civilingenjörs- och 
högskoleingenjörsstudenter, t ex genom partnerföretag. Aktiviteter som ”Formula 
Student”, där studenter med stöd från industrin genomför ett projekt och grupper 
som TEKLA, en studentförening för kvinnor inom naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningar, möter olika företag, är exempel på studentprojekt inom fakulteten. 
Material- och Konstruktions Centrum, där företag kommer till universitetet med olika 
frågeställningar och Nyckelaktörsprogrammet, där våra studenter på plats möter 
kinesiska studenter och nordiska företag med verksamhet i Kina under en 
sommarkurs, är andra nya mötesplatser med näringslivet. 

Inom utbildningarna finns det kurser med ”skarpa case” ifrån näringslivet 
inkorporerade i befintliga program, praktikkurser finns inom ett par huvudområden 
och examensarbeten inom våra program sker mycket ofta i nära samarbete med våra 
avnämare. Det biovetenskapliga programmet och lärarprogrammet har en lång 
tradition av verksamhetsförlagd utbildning. 

Fakultetens samverkan med klustren Stål och Verkstad samt The Paper Province har 
resulterat i ökade kontakter med de små och medelstora företagen i regionen. 
Samverkan med klustren och stödet från Region Värmland, Tillväxtverket samt 
Ljungbergs utbildningsfond har möjliggjort flera av dessa satsningar. 

Alumnundersökningen ger oss stöd i vårt arbete att fortsätta arbeta aktivt med 
samverkan.  
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Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning idag? 

� 1 Tillsvidareanställd  

� 2 Visstidsanställd 

� 3 Egenföretagare  

� 4 Vidare studier vid högskola/universitet  

� 5 Går forskarutbildning 

� 6 Föräldraledig 

� 7 Sjukskriven 

� 8 Arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

� 9 Arbetslös                                                         

Bilaga 1: Gemensamma frågor 
 

Attityder till utbildningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sysselsättning 

 

 

 

I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden? 
                                                                                                           Tar helt  Tar delvis  Varken Instämmer Instämmer               

                                                                                                           avstånd från  avstånd från eller     delvis  helt 

 1 2 3 4 5 

Jag trivdes mycket bra under min studietid                �        �         �         �          � 

Jag är nöjd med den utbildning jag fick på 

mitt utbildningsprogram                                                    �         �         �          �  

Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter 

avslutade studier                                                               �         �         �          �  

Jag har stor användning av min utbildning med min 

nuvarande sysselsättning                                                                   �                    

Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning                                    �                  
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Detaljerade åsikter om utbildningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kön  

 

 

 

Vad anser du var särskilt bra med dina studier i ….. vid Karlstads universitet? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina studier vid Karlstads 
universitet? 

Mindre bra:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Saknades:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

� 1 Man         � 2 Kvinna 
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 Bilaga 2: Exempel på enkät, Civilingenjörer 
 

Du har fått den här enkäten eftersom du har läst på Civilingenjörsprogrammet, inriktning 
Kemiteknik, vid Karlstads universitet. Hoppas allt är väl med dig. Vi vill gärna veta hur du 

ser på din utbildning. Dina svar kommer att användas som underlag för att fortsätta utveckla våra 
kurser och program. 

Helena Håkansson, Programledare för Civilingenjörsprogrammet Kemiteknik 

Magnus Lestelius, Programledare för Civilingenjörsprogrammet Bred Ingång 
 

1. Har du tagit ut en Civilingenjörsexamen vid Karlstads universitet? 

      1 Ja, jag tog examen år______ 

    2 Nej 

Vilken inriktning valde du i dina studier?  

    1  Kemiteknik          2  Teknisk fysik          3  Energi- och miljöteknik            4    Maskinteknik, inriktning 
materialteknik 
 

Egen kommentar_______________________________________________________________ 

 

2. Har du även tagit examen i ett annat ämne/program  

    1 Ja i ämnet_________________________________________________________________ 

    2 Nej 
 

Egen kommentar_______________________________________________________________ 

 

3. I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden? 

                                                                                                           Instämmer Instämmer Varken  Tar delvis  Tar helt  

                                                                                                           helt  delvis  eller  avstånd från avstånd från 

 1 2 3 4 5 

Jag trivdes mycket bra under min studietid vid  

Karlstads universitet         

  

Jag är nöjd med den utbildning jag fick på  

mitt utbildningsprogram           

Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter  

avslutade studier                                                               

Jag har stor användning av min utbildning i min  

nuvarande sysselsättning       

                                            

Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning     
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Egen kommentar_______________________________________________________________ 

 

4. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning idag? 

    1 Tillsvidareanställd  

    2 Visstidsanställd 

    3 Egen företagare  

    4 Vidare studier vid högskola/universitet  

    5 Går forskarutbildning 

    6 Föräldraledig 

    7 Sjukskriven 

    8 Arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

    9 Arbetslös 

 

Egen kommentar________________________________________________________________VÄND! 

 

5. Vilken av följande befattningar stämmer bäst in på din nuvarande position? 

    1 Process                                                   6 Operatör      11 Utbildare 

    2 Processutvecklare                    7 Produktutvecklare     12 Specialist  

    3 Laboratorieingenjör                        8 Teknisk konsult     13 Chef 

    4 Projektledare                        9 Kvalitetsingenjör     14 Forskare 

    5 Säljare                         10 Miljösamordnare     15 Annat 

 

Befattning, 
företag/organisation?________________________________________________________________ 

 

6. Inom vilken ”bransch” arbetar du för närvarande? 

� 1 Jag har ännu inte fått arbete 

� 2 Kemiindustri 

� 3 Skogsindustri 

� 4 Läkemedelsindustri 

� 5 Konsult  

� 6 Energiindustri 

� 7 Annat 
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7. Vad anser du var särskilt bra med dina studier vid Karlstads universitet? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina studier vid Karlstads universitet? 

Mindre bra:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Saknades:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

9. Kön  

    1 Man 

    2 Kvinna 

 

10. Om du kan tänka dig att samarbeta med oss som t.ex. gästföreläsare, mentor, 
referensperson,  så skriv din e-postadress här under så kontaktar vi dig:  

Om du har några frågor eller vill kontakta oss direkt så maila eller ring till 
Helena.Hakansson@kau.se / 054-700 21 52 eller Magnus.Lestelius@kau.se / 054-700 12 
51 
 

Stort tack för Dina svar och synpunkter! 

 





Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099     

ISBN 978-91-7063-341-6   

Med en examen från  
Karlstads universitet

Våren 2010 beslutade ledningen för Fakulteten för Teknik och Naturvetenskap vid Karlstads 
universitet att på ett systematiskt sätt samla in information om Fakultetens utbildningar 
genom enkäter till alumner, dvs. f d studenter. 

Tanken med studierna är att alumnerna skall ha något eller några års erfarenhet av livet 
efter studierna innan de är med i våra undersökningar. De som får svara på våra frågor 
är alltså tillräckligt nära sina studier för att komma ihåg detaljer men de har ändå en 
del erfarenhet från arbetslivet. De urval av alumner som vi gjort omfattar alltså de som 
avslutat sina studier några år före enkätens genomförande. Planen är att genomföra enkäter 
ungefär vart 3-4 år för att på så sätt täcka in alla studenter. 

Under hösten genomfördes alumnstudien. Målet med dessa inledande studier är att ta 
fram ett informationsunderslag som vi kan lägga till grund för utveckling av utbildningarna.

Här redovisas i en första rapport resultat från den första omgången studier inom detta 
projekt. I rapporten redovisas resultat från enkäter till alumner som vid Karlstads universitet 
läst till:

 • Biomedicinsk analytiker

 • Byggingenjör 

 • Civilingenjör 

 • Dataingenjör 

 • Elektroingenjör 

 • Energi- och miljöingenjör 

 • Innovation och designingenjörer  

 • Maskiningenjör 
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