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Förord 

Föreliggande studie har genomförts på uppdrag av och i samarbete med ansvariga för 

utbildningsprogram inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid 

Karlstads universitet. Programledarna för dessa program har bidragit med värdefulla 

synpunkter när vi tagit fram urval och enkätformulär. De programledare och program 

som deltagit i studien är: 

 Politices kandidat-programmet, Arne Larsson 

 Webb och multimedia, Peter Bellström 

 Medier och kommunikation, Jessica Edlom 

 Vård- och stödsamordning, Roger Donaldson och Fredrik Hjärthag 

 

Från Fakultetskansliet har Gunilla Klinteskog planerat studierna. Britt-Inger Thäng har 

administrerat urval och utskick. Britt-Marie Karlsson har avslutat datainsamlingen. 

Tack för all hjälp.  

Vi vill också tacka Uppsala universitet för att de försett oss med en förebild när det 

gäller att på ett systematiskt sätt driva alumnundersökningar. Några av centrala frågor 

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 2014 

Lars Haglund  

Projektledare för alumnstudierna  
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Bakgrund till studierna 

 

Tidigare studier 

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 genom enkäter till alumner, dvs. f d studenter. De första 

enkäterna till alumner genomfördes 2008. Undersökningarna fullföljs nu av fakulteten 

som organiserar utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Den 

föreliggande rapporten är den femte inom det samhällsvetenskapliga området sedan 

alumnstudierna startade. Rapporten bygger på de föregående studierna, Haglund 

(2010, 2011, 2012 och 2013). 

 

Föreliggande studie 

I rapporten redovisas resultat av de enkäter som genomfördes hösten 2013. I studien 

ingår svar från alumner som tagit examen från följande program: 

 Politices kandidat 

 Webb och multimedia 

 Medier och kommunikation: Visuell kommunikation 

 Medier och kommunikation: Kommunikation och globala medier 

 Vård- och stödsamordning, kandidatexamen 

 Master i Vård- och stödsamordning 

Målet med studien är att ta fram ett informationsunderlag som vi kan lägga till grund 

för utveckling av våra utbildningsprogram. Förebilder för studien är olika 

alumnstudier som tidigare genomförts på Karlstads universitet och också de 

omfattande alumnstudier som genomförts vid Uppsala universitet (Lundmark, 2006).  

Undersökningsmetod 

Planen för alumnstudierna är att vi genomför enkäter inom alla våra 

utbildningsprogram med ett rullande schema. För ett visst program genomför vi 

enkäter vart tredje år för att på så sätt täcka in alla våra f d studenter som tagit examen. 

Med denna omgång av enkäter har vi i princip gått igenom samtliga vår fakultets 

programutbildningar. 

Alumnerna i våra undersökningar skall ha några års erfarenhet av arbetslivet 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. Urvalet är de alumner som inlett sina studier under åren 

2007 till och med 2010. Vi har valt att endast ta med de som tagit ut examen från sitt 

program. Frågorna behandlar alltså en helt genomförd utbildning. Studenter som av 
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olika skäl avbrutit sina studier får studeras på annat sätt. Huvuddelen av alumnerna har 

tagit sina examina 2010 och 2011. I några fall där vi har få som tagit examen har vi 

utökat urvalet med alumner med senare examensår för att få en mer tydlig bild.  

 

PROGRAM STARTADE 
STUDIERNA 

EXAMENSÅR 

Politices kandidat 2007-2009 2010-2012 

Webb och multimedia 2008-2009 2012-2013 

Medier och kommunikation: 

Visuell kommunikation 

2008-2009 2011-2012 

Medier och kommunikation: 

Kommunikation och globala medier 

2008-2009 2011-2012 

Vård- och stödsamordning kandidat 2008-2009 2011-2012 

Master i Vård- och stödsamordning 2010 2011-2012 

 

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 säkerligen ganska upptagna med annat än att svara på enkäter. Vi måste 

alltså välja sättet att kontakta alumnerna med stor omsorg. 

Den vanliga kontaktformen för alumnstudier vid Karlstads universitet har varit 

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. Tyvärr ger vårt nätverk 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 vid Karlstads universitet användes telefonintervjuer när 

brevenkäter hade resulterat i en för låg svarsfrekvens (Lindholm et al, 2008).  

I föreliggande alumnstudier valde vi att fortsätta använda oss av brevenkät. Detta för 

att göra datainsamlingen så enkel och billig som möjligt. Tanken är att vi skall 

utvärdera alla våra program löpande och det blir ett mycket stort arbete och en dito 

kostnad om vi skulle använda telefonintervjuer. För att göra det lätt för respondenterna 

att svara valde vi att begränsa frågeformuläret till ett minimum av frågor, med enkla 

formuleringar. Vi hoppas att vi genom att göra formuläret kort och lätt att besvara kan 

spara lite av respondenternas kraft så att de motiveras 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 
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utbildningarna kan förändras i takt med ändrade krav från studenter och 

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 ca två veckor 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 antalet svar ytterligare något. Frågan är dock om 

resultaten skulle bli nämnvärt annorlunda genom detta. Totalt kommer vi upp i en 

svarsfrekvens av knappt 50 procent då vi ”stängde” databaserna för ytterligare svar. I 

de utbildningar som vi har relativt många svar från har vi klart över 50 procent svar.  

 

Utskick och svar i undersökningen 2013 

PROGRAM INRIKTNING ANTAL 
EXAMINA 

RETURER, 
ADRESS 
OKÄND 

TILL-
FRÅGADE 

SVAR SVARS-
FREKVENS 
(PROCENT) 

Webb och multimedia 5  5 4 80 % 

Politices kandidat 32 2 30 16 53 % 

Vård- och stöd 33  33 19 58 % 

Master i Vård- och stöd 5  5 3 60 % 

Medier och 
kommunikation 

- Kommunikation och 
globala medier 

- Visuell kommunikation 
och design 

33 Totalt 

 

10 

23 

2 Totalt 

 

 

1 

1 

31 Totalt 

 

 

9 

22 

8 Totalt 

 

 

3 

5 

 

 

 

33 % 

27 % 

Hela undersökningen 
2013 

108 4 104 50 48 % 

Alumnstudier 2012 
(jämförbara 
utbildningar) 

     

Turism 37 5 32 23 72 % 

Personal o arbetsliv 123 2 121 65 54 % 

Fastighetsekonomi 126 2 124 64 52 % 

Skatterätt o ekonomi 34 0 34 17 50 % 

Information och PR 72 0 71 31 44 % 

 

Undersökningarna görs i ett rullande schema så att alla utbildningsprogram analyseras. 

Årets studie är inte så omfattande och för att få ett jämförelsematerial har vi nedan 
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inkluderat resultat från alumnstudierna 2012 från ett antal utbildningar med liknande 

inriktning. Endast program med fler svarande alumner än 10 inkluderas från de 

tidigare studierna. 

 Fastighetsekonomprogrammet 

 Informationsprogrammet 

 Personal- och arbetslivsprogrammet 

 Skatterätt och ekonomi (magister) 

 Turismprogrammet 

 

I det följande redovisar vi alla svar från alumner. De fall då vi har få svar är bl. a. nya 

utbildningar. Inom dessa är återkoppling av hur de första alumnerna upplevt 

utbildningen mycket viktig.  

Ungefär hälften av de frågor vi ställt är gemensamma för alla programenkäter medan 

övriga frågor är specifika för respektive program. 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 
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En schematisk modell över vad vi undersöker ger tankar om vilka analyser som blir 

aktuella i studien. 

 

Som ovan nämnts har vi valt att i enkätformulären inkludera ett minimum av frågor. 

Den enda bakgrundsfråga utöver vilket program man läst och vilka kurser man läst är 

könstillhörighet. 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. 

 

 

 

 

• Hur lång tid från 
utbildning till arbete 

• Arbetsmarknadssektor 
och anställningsform 

• Befattning 

Program-

specifika frågor 

Jag har stor 
användning av min 
utbildning med min 
nuvarande 
sysselsättning              
                           

• Jag trivdes 
mycket bra 
under min 
studietid 

• Jag är nöjd 
med 
utbildningen  

• Jag kände mig 
väl förberedd 
för arbetslivet 
efter avslutade 

studier  

Öppna frågor om 
utbildningen: 

Särskilt bra – Mindre 
bra  

– Saknades 

Bakgrund: 
• Program 

• Start på 
programmet 

• Examensår 
• Kön 

Jag är nöjd med 
min nuvarande 

sysselsättning  
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PROGRAM ANTAL 
ALUMNER 

MÄN KVINNOR ANDEL 
KVINNOR I 
POPULA-
TIONEN 

ANDEL 
KVINNOR 
BLAND 
SVAR 

Vård- och stödsamordning 
kandidat 

33 3 30 91 % 84 % 

Medier och kommunikation: 
Visuell kommunikation & 
Kommunikation och globala 
medier 

31 12 19 61 % 63 % 

Politices kandidat 32 13 19 59 % 50 % 

Master i Vård- och 
stödsamordning 

5 1 4 80 % 33 % 

Webb och multimedia 5 4 1 20 % 25 % 

Program 2012      

Personal o arbetsliv 123 25 98 80 % 88 % 

Turism 37 9 28 76 % 70 % 

Information 72 18 54 75 % 77 % 

Fastighetsekonomi 126 42 84 67 % 64 % 

Skatterätt o ekonomi 34 18 16 47 % 41 % 

 

Utbildningar i årets enkäter med färre svar än 5 har markerats med kursiv stil i 

tabellerna nedan. Kandidatprogrammet i Vård- och stödsamordning och programmet 

Politices kandidat är de program från vilka vi har relativt många svar. Dessa program 

har i tabellerna markerats med fetstil.  

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 något fler av dem som är arbetslösa som inte 

vill svara på frågor om sin utbildning. I avsnittet kring alumnernas sysselsättning 

nedan har vi gjort en jämförelse mellan resultat på frågan om man har arbete i våra 

alumnenkäter med motsvarande uppgifter från en totalundersökning som genomförts 

av Högskoleverket. Resultaten tyder på att skillnaderna mellan själva populationen och 

de som svarar på våra enkäter inte är alltför stora vad gäller sysselsättning. 

Bortfallsfelen är dessutom troligen likartade mellan de olika alumnundersökningarna 

som vi genomfört. Alltså bör jämförelser mellan utbildningarna kunna göras relativt 

exakt. Jämförelser över tiden när studierna replikeras om några år bör också vara 

möjliga att göra med god precision. 
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Åsikter om utbildningen 

Trivdes studenterna under studietiden? 

Studenterna har trivts mycket väl under sin utbildning i Karlstad. Inom samtliga 

program är andel alumner som instämmer helt i att studietiden varit mycket bra 

omkring hälften eller fler. Det finns nästan inga studenter som tar avstånd från 

påståendet att studietiden varit bra. Dessa resultat stämmer väl med resultat från 

studentstudier där vi tillfrågat alla studenter på Campus i Karlstad, Haglund och 

Haglund & Hong (2005, 2006, 2008, 2011, 2012 och 2013).  Det stämmer också väl 

med tidigare Alumnstudier, Haglund och Haglund & Hong (2010, 2011, 2012 och 

2013) och Haglund och Sundqvist (2014). 

  

Jag trivdes mycket bra under min studietid vid Karlstads Universitet 

UTBILDNINGSPROGRAM TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

INSTÄM-
MER 
HELT 

Master i Vård- och 
stödsamordning 

- - - - 100 % 

Webb och multimedia - - - 25 % 75 % 

Medier och kommunikation: 
Kommunikation och globala 
medier 

- - - 33 % 67 % 

Medier och kommunikation: 
Visuell kommunikation 

- - - 40 % 60 % 

Vård- och stödsamordning 
kandidat 

- 5 % - 37 % 58 % 

Politices kandidat - - 7 % 47 % 47 % 

Program 2012      

Information - - 3 % 13 % 84 % 

Skatterätt och ekonomi 
(magister) 

- - - 24 % 77 % 

Turism - - - 30 % 70 % 

Fastighetsekonomi - - 3 % 31 % 66 % 

Personal o Arbetsliv - 2 % 8 % 34 % 57 % 

 

När det gäller frågan hur respondenterna trivs under studietiden kan vi jämföra med 

data från alumnstudien av Civilingenjörer vid Uppsala universitet (Lundmark, 2008). 

Studenterna vid Karlstads universitet är tydligen relativt sett nöjda med livet under sin 
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studietid i Karlstad. Märk dock att frågans formulering av svarsalternativ skiljer sig 

marginellt mellan undersökningarna.  

 

 

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 % 

 

Hur nöjda är studenterna med sin utbildning? 

På frågan om man är nöjd med utbildningen skiljer det sig klart mellan olika program. 

Nivån på nöjdhet med utbildningen är genomgående lägre än nöjdheten med 

studietiden i Karlstad. Här är alltså alumnerna mer kritiska. Det program där 

studenterna är mest nöjda med själva utbildningen är Politices kandidat programmet. 

Där är drygt hälften av alumnerna helt nöjda med utbildningen. Övriga program har 

större andelar inte helt nöjda studenter.  

Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram 

UTBILDNINGSPROGRAM TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

INSTÄM-
MER 
HELT 

Politices kandidat - - 13 % 31 % 56 % 

Master i Vård- och 
stödsamordning 

- - - 67 % 33 % 

Vård- och 
stödsamordning kandidat 

- 5 % - 63 % 32 % 

Webb och multimedia - - 50 % 25 % 25 % 

Medier och kommunikation: 
Visuell kommunikation 

- 20 % - 60 % 20 % 

Medier och kommunikation: 
Kommunikation och globala 
medier 

- 33 % 33 % 33 % - 

Program 2012      

Skatterätt och ekonomi 
(magister) 

- - - 24 % 77 % 

Information 3 % 7 % 7 % 48 % 36 % 

Fastighetsekonomi 2 % 3 % 14 % 58 % 23 % 
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UTBILDNINGSPROGRAM TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR 
DELVIS 

AVSTÅND 
FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

INSTÄM-
MER 
HELT 

Personal o arbetsliv - 9 % 17 % 57 % 17 % 

Turism 13 % 17 % 26 % 35 % 9 % 

 

 

Uppsala universitet – Nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram. 

STUDIER TILL INSTÄMMER 
INTE ALLS 

… … … INSTÄMMER 
HELT OCH 

HÅLLET 

Civilingenjör 2 % 7 % 18 % 43 % 31 % 

Studier i Nationalekonomi 1 % 14 % 26 % 49 % 10 % 

  

När det gäller frågan om man är nöjd med sin utbildning kan vi återigen jämföra med 

några utbildningar i Uppsala (Lundmark, 2008 och Björnermark, 2008). I genomsnitt 

verkar alumnerna från Karlstad något mer nöjda än alumnerna från Uppsala. I alla fall 

när det gäller de utbildningar vi jämför här. 

 

Studier som förbereder inför arbetslivet 

Klart mest väl förberedda för arbetslivet efter sin utbildning kände sig de alumner som 

läst kandidatprogrammet i vård- och stödsamordning. Inom övriga program känner sig 

Alumnerna mer osäkra inför arbetslivet. 

 

Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier. 

UTBILDNINGSPROGRAM TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

INSTÄM-
MER 
HELT 

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

- - 16 % 63 % 21 % 

Politices kandidat - 6 % 44 % 31 % 19 % 

Medier och 
kommunikation: 
Kommunikation och 
globala medier 

33 % 33 % - 33 % - 
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UTBILDNINGSPROGRAM TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

INSTÄM-
MER 
HELT 

Webb och multimedia - 25 % 50 % 25 % - 

Medier och 
kommunikation: 
Visuell kommunikation 

- 40 % 40 % 20 % - 

Master i Vård- och 
stödsamordning 

- - - 100 % - 

Program 2012      

Skatterätt och ekonomi 
(magister) 

- 6 % 6 % 65 % 24 % 

Fastighetsekonomi 2 % 11 % 23 % 53 % 11 % 

Information 3 % 7 % 23 % 58 % 10 % 

Personal o Arbetsliv 8 % 28 % 29 % 32 % 3 % 

Turism 13 % 39 % 30 % 17 % - 

 

Uppsala universitet – Förberedd för arbetslivet. 

STUDIER TILL INSTÄMMER 
INTE ALLS 

… … … INSTÄMMER 
HELT OCH 

HÅLLET 

Civilingenjör 4 % 18 % 31 % 32 % 14 % 

Studier i 
Nationalekonomi 

14 % 23 % 24 % 20 % 19 % 

 

Studierna i Uppsala (Lundmark, 2008 och Björnermark, 2008) visar ungefär likartade 

resultat som våra studier i Karlstad.  
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Vilken sysselsättning har alumnerna idag?  

Förvärvsarbete eller annan sysselsättning 

Som helhet visar våra studier att en majoritet av alumnerna snart efter sin examen har 

en tillsvidareanställning. För flera utbildningar ligger andelen tillsvidare- och 

visstidsanställda över 80 procent. Några alumner studerar vidare. Några Alumner är 

arbetslösa, 3 av 45 svarande d.v.s. 7 % har ännu inte fått arbete. Detta är en något 

högre andel arbetslösa än vi sett i våra tidigare alumnenkäter. Den här gången har vi i 

några fall kompletterat urvalet med alumner som inte varit ute på arbetsmarknaden så 

länge. Detta kan delvis förklara den högre andelen som ännu inte hittat arbete.  

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? 
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Master i Vård- 
och 
stödsamordning 

100 % - - - - - - - 

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

78 % 11 % - 6 % - - 6 % - 

Politices 
kandidat 

63 % 19 % - 13 % - - - 6 % 

Medier och 
kommunikation: 
Kommunikation 
och globala 
medier 

100 % - - - - - - - 

Webb och 
multimedia 

50 % 25 % - - - - - 25 % 

Medier och 
kommunikation: 
Visuell 
kommunikation 

20 % 20 % 20 % 20 % - - - 20 % 

Program 2012         

Skatterätt och 
ekonomi 
(magister) 

94 % - - - - -  6 % 

Fastighets-
ekonomi 

80 % 6 % 9 % - - 5 % - - 
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Information 74 % 10 % - 3 % - 7 % - 7 % 

Personal o 
Arbetsliv 

71 % 14 % - 3 % 2 % 8 % - 3 % 

Turism 57 % 30 % 9 % - - - - 4 % 

 

Knappt hälften av våra alumner hade arbete redan innan de fick sin examen. 

Alumnernas tolkning av vad det innebär att ”ännu inte fått arbete” skiftar något. En del 

är arbetslösa och en del fyller i detta när de studerar vidare.  

 

Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

UTBILDNINGSPROGRAM FICK ARBETE 
REDAN INNAN 

JAG 
AVSLUTADE 

MIN 
UTBILDNING 

INOM 
MINDRE 
ÄN EN 

MÅNAD 

INOM TVÅ 
TILL TRE 

MÅNADER 

INOM 4 
MÅNADER 

ELLER 
MER 

JAG 
HAR 

ÄNNU 
INTE 
FÅTT 

ARBETE 

Master i Vård- och 
stödsamordning 

67 % - - 33 % - 

Webb och multimedia 50 % - - 25 % 25 % 

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

48 % 16 % 11 % 5 % 21 % 

Politices kandidat 31 % 13 % 31 % 13 % 13 % 

Medier och 
kommunikation: 
Visuell kommunikation 

40 % - - 20 % 40 % 

Medier och 
kommunikation: 
Kommunikation och 
globala medier 

- - 33 % 67 % - 

Program 2012      

Skatterätt och ekonomi 
(magister) 

59 % 18 % 12 % 12 % - 
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UTBILDNINGSPROGRAM FICK ARBETE 
REDAN INNAN 

JAG 
AVSLUTADE 

MIN 
UTBILDNING 

INOM 
MINDRE 
ÄN EN 

MÅNAD 

INOM TVÅ 
TILL TRE 

MÅNADER 

INOM 4 
MÅNADER 

ELLER 
MER 

JAG 
HAR 

ÄNNU 
INTE 
FÅTT 

ARBETE 

Fastighetsekonomi 53 % 14 % 20 % 13 % - 

Information 32 % 10 % 16 % 36 % 7 % 

Turism 27 % 18 % 27 % 27 % - 

Personal o Arbetsliv 25 % 14 % 23 % 31 % 8 % 

 

Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande? 

UTBILDNINGSPROGRAM EJ 
ARBETE 

ÄNNU 

EGET 
FÖRETAG 

PRIVAT/ 
ENSKILD 

STAT-
LIG 

LAND-
STING 

KOM-
MUNAL 

Medier och 
kommunikation: 
Kommunikation och 
globala medier 

- - 67 % - - 33 % 

Master i Vård- och 
stödsamordning 

- - 67 % 33 % - - 

Webb och multimedia 25 % 20 %- 50 % 25 % - - 

Medier och 
kommunikation: 
Visuell kommunikation 

40 % 25 % 40 % - - - 

Politices kandidat 13 % - 20 % 40 % 13 % 13 % 

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

11 % 5 % 5 % 63 % 16 % - 

Program 2012       

Skatterätt och ekonomi 
(magister) 

- - 81 % 19 % - - 

Turism - 11 % 58 % 11 % - 21 % 

Information 7 % 3 % 55 % 19 % 10 % 7 % 

Personal o Arbetsliv 6 % - 50 % 28 % 1 % 14 % 

 

Inom några av de utbildningar som ingick årets alumnstudie har en majoritet av 

alumnerna fått sysselsättning inom offentlig sektor. Inom de två program där vi har 

relativt många alumner, politices kandidat och kandidat i vård- och stödsamordning 
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hittar vi ungefär hälften av alumnerna inom statlig sektor. Dessutom jobbar ungefär 1 

av 5 av dessa alumner inom landsting eller inom kommunal sektor. 

 

Sysselsättning bland våra Karlstadalumner, enligt Högskoleverkets senaste 

totalundersökning 

De totalundersökningar som högskoleverket genomfört under senare år visar samma 

tendens (Högskoleverket, 2010), dvs. att många alumner snart efter examen har arbete. 

I denna senaste studie var det 80 % som var etablerade på arbetsmarknaden 1-2 år efter 

examen. Att man är etablerad definieras då som att man uppfyller 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 som kan vara 

jämförbara med de vi studerat i den här rapporten såg vi följande tendenser (resultaten 

finns tillgängliga i Högskoleverkets rapport för grupper med minst 20 examinerade, 

men vi har haft tillgång till data för hela populationen): 

 

Examinerade vid Karlstads universitet läsåret 2006/07 och etablerade på 

arbetsmarknaden 2009, några relevanta programgrupper. 

EXAMENSGRUPP ETABLERADE 
2009 

ANTAL 
EXAMINERADE 

ANDEL I 
PROCENT 

Mag.ex. jour/.komm./info. 3 4 75 

Kand.ex. komm./info. 23 30 77 

Mag.ex. beteendevet. 4 6 67 

Kand.ex. beteendevet. 26 33 79 

Mag.ex. ekonomi 67 81 83 

Kand.ex. ekonomi 52 62 84 

Mag.ex. inform./data/syst. 6 7 86 

Kand.ex. inform./data/syst. 13 18 72 

Mag.ex. övr. samhällsvet. 8 11 73 

Kand.ex. övr. samhällsvet. 18 24 75 

Mag.ex. bredd samh.vet. 26 32 81 

 

Om vi här jämför dessa tidigare resultat med motsvarande resultat från Alumnstudien 

2010 (Haglund, 2011) kan vi få en uppfattning hur bortfallet i Alumnstudierna 

påverkar resultaten på frågan om sysselsättning. Frågan är om det är så att alumner 

som är arbetslösa väljer i markant högre utsträckning att inte delta i vår undersökning. 

Högskoleverkets data bygger på en totalundersökning (undantaget de som flyttat 

utomlands som man inte kunnat studera) och vår undersökning på en 

surveyundersökning med ett bortfall på omkring 50 %.  
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HUVUDSAKLIG 
SYSSELSÄTTNING 
ENLIGT  
ALUMNSTUDIE PÅ 
KARLSTADS 
UNIVERSITET 
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Skatterätt och Ekonomi 90 % 5 % - - - - - 5 % 

Ekonom - Övriga 
inriktningar 

90 % 7 % 3 % - - -  - - 

Ekonom - Redovisning 
och finansiering 

87 % 7 % 3 % - - 3 % - - 

Matematikekonomi 86 % 4 % 7 % - - 4 % - - 

Ekonom - Marknadsföring 
och tjänster 

78 % 6 % 4 % - - 8 % - 4 % 

Projektledning - lång 
utbildning 

73 % 12 % 4 % 2 % 1 % 2 % 2 % 5 % 

Personal och arbetsliv 70 % 17 % 1 % 1 % 1 % 3 % 1 % 7 % 

Fastighetsekonomi 70 % 3 % 18 
% 

- - 7 % - 1 % 

Projektledning - kort 
utbildning 

69 % 13 % 4 % 1 % 3 % 4 % 1 % 6 % 

Informationsprogrammet 66 % 24 % 4 % - 2 % 2 % - 4 % 

 

De resultat vi fick i den tidigare alumnenkäten 2009 var andelar icke-arbetslösa 

omkring 10 procent högre än motsvarande examensgrupper i Högskoleverkets 

undersökning (totalundersökning i skatteregister). I vår Alumnundersökning var lite 

över 90 procent av ekonomerna i arbete när Högskoleverkets undersökning visar lite 

över 80 procent. Bland samhällsvetarna var enligt totalundersökningen omkring 75 

procent i arbete medan motsvarande tal för våra samhällsvetare med olika inriktning 

ligger omkring 85 procent. Då skall man också ta hänsyn till att våra Alumnstudier 

ligger något senare i tiden än Högskoleverkets undersökningar och då är det givetvis 

naturligt att några fler är i arbete i våra Alumnstudier. Jämförelserna visar alltså att 

våra enkäter till Alumner inte med alltför många procentenheter bör överskatta 

andelen av våra alumner som har arbete. Detta tyder på att vi i vår enkät får en relativt 
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normal grupp Alumner som svarar på våra enkäter, åtminstone om vi ser till 

sysselsättningsgrad. Motsvarande slutsats kan vi kunnat dra av analyser av de 

Alumnstudier vi gjort inom teknik och naturvetenskap (Haglund och Sundqvist, 2014). 

 

Befattning 

Klassificering av arbetet i olika befattningsgrupper har gjorts individuellt för de olika 

programmen. Definitioner av befattningar och grupperingar av dessa är svåra att göra 

helt entydigt och ibland kan kategorierna vara överlappande. En tendens är ganska 

tydlig. De flesta av våra alumner har arbete inom sitt specialområde. 

Politices kandidat  

Vilken befattning nedan stämmer bäst in på din nuvarande position? 

Typ av funktion Andel 

Jag har ännu inte fått arbete 6 % 

Handläggare/utredare eller motsvarande 75 % 

Områdesexpert eller motsvarande 6 % 

Enhetschef eller motsvarande - 

Avdelningschef eller motsvarande - 

Förvaltningschef eller motsvarande - 

Annan roll:____________  13 % 

 

Befattningar:  

 Fakturahandläggare 

 Folkbokföringshandläggare på Skatteverket 

 Frivårdsinspektör, kriminalvården. 

 Förvaltningssekreterare 

 Kvalificerad folkbokföringshandläggare 

 Mastersstudent 

 Personlig handläggare, sjukpenning. 

 Processledare i kommun. 

 Programadministratör 

 Projektledare 

 Studerar fortfarande. 

 Utredare Universitets och högskolerådet. 

 Verksamhetsanalytiker 

 Verksamhetsanalytiker, Landsting 
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Vård- och stödsamordning Kandidat 

Befattningar: 

 Behandlingsassistent 

 Boendestödjare 

 Boendestödjare 

 Boendestödjare på flyktingförläggning 

 Boendestödjare. Ensamkommande flyktingbarn 

 Butiksbiträde och student 

 Elevhemspersonal, behandlingsassistent. 

 Handläggare på försäkringskassan. 

 Integrationshandläggare 

 Socialsekreterare, skuld och budgetrådgivare. 

 Student 

 Undersköterska i äldreomsorgen. 

 Verksamhetspedagog LSS boende 

 Verksamhetssamordnare 

 Verksamhetssamordnare. 

 Vård- och stödsamordnare 

 Vård- och stödsamordnare 

 

Vård- och stödsamordning Master 

Befattning: 

 Kurator Habilitering 

 Kurator Barn- och ungdomspsykiatri 

 Högstadielärare 

 

Webb och multimedia 

Vilken befattning nedan stämmer bäst in på din nuvarande position? 

Typ av funktion Andel 

Jag har ännu inte fått arbete 25 % 

Webbutvecklare 25 % 

Webbdesigner 25 % 

Webbredaktör - 
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Typ av funktion Andel 

Interaktionsdesigner - 

Programmerare/utvecklare - 

Intern IT-konsult vid IT-enhet/service - 

Extern IT-konsult - 

Säljare   - 

Annan roll:____________________  25 % 

 

Befattning: 

 Laboratorieingenjör 

 

Medier och kommunikation: Visuell kommunikation 

Vilken befattning nedan stämmer bäst in på din nuvarande position? 

Typ av funktion Andel 

Art director/grafisk formgivare 50 % 

Webbdesigner - 

Filmare - 

3D-animatör/illustratör - 

Webbredaktör - 

Journalist (inom press, TV eller radio) - 

Informatör/Kommunikatör - 

Jag har ännu inte fått arbete 50 % 

Befattning: 

 Originalare och grafisk formgivare  

 

Medier och kommunikation: Kommunikation och globala medier 

Befattning: 

 Personalansvarig 

 Kassör/avdelningsansvarig 
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Användning av utbildningen i nuvarande sysselsättning 

Inom många utbildningar anger ungefär 3 av 4 att de helt eller delvis har stor nytta av 

sin utbildning i sitt nuvarande jobb. Några alumner, i genomsnitt omkring 1 av 10 

tycker inte att de har användning för sin utbildning i det de arbetar med idag. 

 

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

UTBILDNINGSPROGRAM TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

INSTÄM-
MER 
HELT 

Master i Vård- och 
stödsamordning 

- - - 33 % 67 % 

Politices kandidat - 13 % 13 % 33 % 40 % 

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

11 % - 11 % 42 % 37 % 

Medier och 
kommunikation: 
Visuell kommunikation 

20 % - 40 % 20 % 20 % 

Medier och 
kommunikation: 
Kommunikation och 
globala medier 

33 % 33 % - 33 % - 

Webb och multimedia - - 75 % 25 % - 

Program 2012      

Skatterätt och ekonomi 
(magister) 

6 % 18 % - 35 % 41 % 

Fastighetsekonomi 2 % 13 % 13 % 45 % 28 % 

Information 10 % 3 % 13 % 48 % 26 % 

Personal o Arbetsliv 6 % 17 % 11 % 57 % 9 % 

Turism 17 % 22 % 30 % 26 % 4 % 

 

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 % 

Studier i 
Nationalekonomi 

9 % 21 % 22 % 28 % 21 % 
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Allmänna resultat från Alumnstudierna vid Uppsala universitet (Lundmark, 2006): 

 

I undersökningarna från Uppsala har vi tillgång till detaljerade data för utbildningen 

till civilingenjör och aggregerade data för sektorer (Lundmark, 2008 och Björnermark, 

2008). Resultaten från alumnerna från Karlstads universitet överensstämmer ganska 

väl med motsvarande från Uppsala universitet. 

 

Nöjd med nuvarande sysselsättning 

I många program är en stor del av alumnerna helt eller delvis nöjda med sin nuvarande 

sysselsättning. Bilden är tämligen likartad mellan de olika utbildningarna. I våra större 

program är omkring 3 av 4 delvis eller helt nöjda med sin sysselsättning. 
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Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning. 

UTBILDNINGSPROGRAM TAR HELT 
AVSTÅND 

FRÅN 

TAR DELVIS 
AVSTÅND 

FRÅN 

VARKEN 
ELLER 

INSTÄM-
MER 

DELVIS 

INSTÄM-
MER HELT 

Master i Vård- och 
stödsamordning 

- - - 33 % 67 % 

Webb och multimedia 25 % - 25 % - 50 % 

Vård- och 
stödsamordning 
kandidat 

16 % - 11 % 26 % 47 % 

Politices kandidat 6 % 6 % 6 % 44 % 38 % 

Medier och 
kommunikation: 
Kommunikation och 
globala medier 

- - 33 % 33 % 33 % 

Medier och 
kommunikation: 
Visuell kommunikation 

40 % - 20 % 20 % 20 % 

Program 2012      

Information 7 % 10 % 3 % 16 % 65 % 

Fastighetsekonomi 2 % 6 %  - 28 % 64 % 

Skatterätt och ekonomi 
(magister) 

- - 12 % 41 % 47 % 

Turism 13 % - 9 % 44 % 35 % 

Personal o Arbetsliv 5 % 8 % 20 % 35 % 32 % 

 

Jag är nöjd med min nuvarande sysselsättning. 

STUDIER TILL INSTÄMMER 
INTE ALLS 

… … … INSTÄMMER HELT 
OCH HÅLLET 

Civilingenjör 4 % 10 % 14 % 33 % 39 % 

Studier i 
Nationalekonomi 

3 % 4 % 16 % 43 % 35 % 

 

 

Allmänna resultat från Alumnstudierna vid Uppsala universitet (Lundmark, 2006): 
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En jämförelse av resultaten med motsvarande från Uppsala universitet visar inga 

alltför stora skillnader. Olikheter mellan studieområdena är dock stora och det är 

givetvis svårt att dra några helt entydiga slutsatser.  
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Samverkan med universitetet? 

Enkäten avslutades 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 är skiftande andel av alumner som är intresserade av samarbete i de olika 

programmen. Bland våra 49 svarande alumner är det bara 12 som ange att de aktivt vill 

samverka. Detta är en något lägre andel än vi har i våra tidigare alumnstudier.  

 

PROGRAM SVAR INTRESSE ATT 
DELTA SOM 

MENTOR M.M. 

SVARS-
FREKVENS 

Medier och kommunikation: 
Visuell kommunikation 

5 2 40 % 

Medier och kommunikation: 
Kommunikation och globala 
medier 

3 1 33 % 

Politices kandidat 16 5 31 % 

Master i Vård- och 
stödsamordning 

3 1 33 % 

Webb och multimedia 4 1 25 % 

Vård- och stödsamordning 
kandidat 

19 2 11% 

Program 2012    

Information 31 12 39 % 

Fastighetsekonomi 64 19 30 % 

Skatterätt o ekonomi 17 5 29 % 

Turism 23 5 22 % 

Personal o arbetsliv 65 11 17 % 
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Alumnernas svar på öppna frågor per program 

Nedan återges alla svar på de öppna frågorna i enkäten:  

1. Vad anser du var särskilt bra med dina studier på Kau? 

2. Vad anser du var mindre bra? 

3. Vad saknades? 

Citat i punktform och i kursivstil har grupperats efter svarens tema. Ett försök till 

sammanfattade kommentarer ges därefter. 

 

Politices kandidat  

Vad var särskilt bra i dina studier? 

 Att vi hade lagom många studenter i kurserna, vilket för att fler får möjlighet 

att ställa frågor. Jag tycker att närheten till föreläsarna i statsvetenskap var 

väldigt bra, kände alltid att jag kunde ställa de frågor jag ville, Tror den 

personliga kontakten är lättare att få vid ett medelstort universitet. 

 Bra föreläsningar, bra lärare och kamrater. Första terminen var riktigt bra. 

Man fick chansen att komma in i arbetsmarknaden och skapa kontakter. 

 Bra kontakt med de flesta föreläsare, mycket arbete i grupp, bra kontakt med 

studentföreningen och fackföreningar. Fanns möjlighet att delta på intressanta 

föreläsningar utöver ordinarie kursutbud. 

 Bra kurser med pedagogiska föreläsare. En tilltagande svårighetsgrad. Bra 

upplägg med kurser inom flera fält som breddade synen och gjorde ett kritiskt 

förhållningssätt elementärt. 

 Allmänbildande och belyser många olika områden så får man stora möjligheter 

vad gäller framtida yrken. Bra verktyg att analysera samhället och olika 

situationer - mer välgrundade slutsatser. 

 Bredden på utbildningen. Min inriktning var statsvetenskap. Styrkan här är det 

alltid tydligt förekommande analysperspektivet. Det har varit väldigt värdefullt 

i arbetslivet. 

 Bra blandning, Mindre universitet vilket innebar bra möjligheter till hjälp och 

stöd från lärare. 

 Det som var bra var Rättsvetenskapen och Statsvetenskap B. 

 Hela ämnet Statsvetenskap. Bra delkurser på alla nivåer. Bra lärarinsatser. 

Vad jag uppskattar mest är att alla uppgift vi fick var utmanande och 

genomsyrades av tydliga krav på analys, att ställa olika perspektiv mot 

varandra. 

 Lärarnas engagemang och kunskaper. Att personalen på fakulteten verkligen 

hade tid för studenterna, mycket bra tillgänglighet 

 Närhet till lärare, duktiga engagerade lärare 
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 Närheten till lärarna som var mycket kunniga och engagerade. Upplevelsen att 

det fanns en röd tråd genom de statsvetenskapliga kurserna A till D, på 

programmet. 

 Möjligheten till praktik och utbyte. God samverkan med arbetslivet. 

 

Alumnerna framhåller de goda lärarna och närheten till dessa. Bredden i utbildningen 

uppskattas av flera alumner. 

 

Vad var mindre bra? 

 Anknytningen till arbetslivet, tydligare koppling så man får inblick i vad man 

kan jobba med. Hade varit bra redan under A-kurserna då man därefter gör val 

av inriktning. 

 Det som akademiska studier överlag brottas med - teori i relation till 

arbetslivsanknytning. Utbildningen är extremt teoretisk sedan kan man 

diskutera om det är bra eller ej. 

 Det var inte alltid lätt att få konkreta exempel på områden man kan jobba inom. 

 Ingen koppling till arbetslivet. 

 Inte så stark kontakt med arbetslivet, lite föreläsningar utan mer självstudier. 

 Kopplingen mellan programmet och arbetsmarknaden är väldigt svag. Förutom 

friterminen så man har chansen att komma på praktik finns det inte mer 

samarbete. 

 Kopplingen teori/praktik 

 Det var mindre bra första året, man var ny student och många i kursen i 

nationalekonomi. Dumt att läsa den med matteekonomer när majoriteten av oss 

bara läst matte B. 

 Innehållet i nationalekonomin. Vi läste tillsammans med andra studenter och 

det kändes som om vi från pol kand hade mindre förkunskaper. Jobbigt att 

ställa frågor då. 

 Mer salstimmar med lärare på C-nivå i statsvetenskap hade varit önskvärt. Ser 

inte att något saknades. 

 Nationalekonomikursen var inte planerad på bästa sätt. Samhällsvetare 

tillsammans med matteekonomer i räknestugorna var inte det mest optimala. 

 Nationalekonomi och rättsvetenskapen var riktigt intressanta kurser också, här 

blandades högt och lågt vad gäller lärarinsatser. Dessutom stora tentor med 

hög godkäntnivå. Skulle dock inte klassificera dessa invändningar som ”mindre 

bra”. 

 

Många alumner hade önskat mer anknytning till arbetslivet i utbildningen. Det finns 

också synpunkter på individuella kurser. Samläsning med andra utbildningar verkar 

ses som problematisk av några alumner. 

 

Vad saknades? 
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 Koppling mot arbetsmarknaden. 

 Mer fokus på praktik och internationella utbyten. 

 Obligatorisk praktik. 

 Obligatorisk praktik. Statistik, verkar vara stor efterfråga efter detta på 

arbetsmarknaden, sett antal annonser. 

 Jag har varit väldigt nöjd med mina tre år, förutom nationalekonomin. Jag 

hade hellre haft en kurs med bara pol kandare så att hade vågat fråga mer. 

 Pedagogik, främst på nationalekonomikursen! 

 Statistik. 

 Läser statistik just nu på Kau genom distans. Jag ser värdet i kursen vad gäller 

möjligheterna till att göra en kvantitativ analys som examensarbete. När jag 

läste fick vi inte så mycket på fötter här. Så statistik saknades. 

 Vet ej. 

Synpunkter kring kopplingen av teorin i utbildningen till praktik återkommer här.  

 

Vård- och stödsamordning kandidat  

Vad var särskilt bra i dina studier? 

 Att få kopplat till verkliga case. Att få en grund att stå på som är bred. 

 Att det är en bred utbildning och bra grund att stå på antingen i studier eller 

arbete. 

 Utbildningen var väldigt bred och kan därför lite om mycket. Trevliga lärare 

och trevlig stämning. 

 Bredden av kunskap inom det psykologiska fältet. 

 Att få kopplat till verkliga case. Att få en grund att stå på som är bred. 

 Blandningen av kurser och nästan alla föreläsare. Engagemang hos 

föreläsare/lärare och klasskompisar. VFU. Grupphandledning. Tack för en 

trevlig och intressant studietid! 

 Blandningen av kurser var extremt bra. Många bra föreläsare. 

Grupphandledningen. 

 Bredden 

 Tycker att programmet har en bra bredd vilket gör att man har kunskap för att 

se brukaren i ett helhetsperspektiv. 

 Bra kurser och bra lärare. Nytänk. Helhetsperspektiv på människan. 

 Jag tyckte om att det var en helhetssyn kring människan som individ som 

genomsyrade hela utbildningen. 

 Bra upplägg och kurser. Intressanta kurser  

 Är en nöjd med handledningen under examensarbetet. 

 Brukarperspektivet 

 Alla kurser där vi fick läsa om brukare och deras ohälsa. 

 Relevanta kurser för målgruppen psykiskt funktionshindrade. Fick stor kunskap 

om målgruppen från sjukdom till återhämtning. 
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 Samverkans- och nätverksidén 

 Att det var mycket psykologi, grupparbeten. Sista terminen då vi fick 

handledning från Evidens. 

 Väldigt mycket om psykiatriska sjukdomar som är vanligt i vardagen. 

Alumnerna framhåller bredden i utbildningen. Relevans i utbildningen och nytänkande 

kring brukarperspektivet anser alumnerna är bra. 

 

Vad var mindre bra?  

 Alldeles för låga krav. Vissa klarade sig igenom utbildningen utan att någonsin 

plugga, vilket säger en del om nivån. Ju mer kraven och nivån ökar desto högre 

blir statusen. 

 Lite för låga krav under första och andra året men för höga krav under C-

uppsatsen. Blev ett för stort hopp däremellan. 

 Svårighetsgraden var för låg på nästan alla kurser men för hög när det kom till 

C-uppsatsen. 

 Allt kaos kring C-uppsatsen. Jag hade tre olika kommentarer. Inledningen 

sågades eller bedömdes hålla. Detta efter opponering. Oerhört rörigt. Det 

verkar inte finnas några gemensamma mål att arbeta efter. 

 Upplägget när vi skulle skriva vår C-uppsats 

 Kommunikationen mellan programansvarig och klassen. För lite information 

om hur myndigheter och organisationer arbetar. Folk från ute på fältet hade 

gärna fått komma och gästföreläsa. En del kurslitteratur var dålig. För lite 

föreläsningar överlag. 

 Att vara först ut på ett nytt program. 

 Praktikens placering. 

 Saknar mer kunskap om de olika instanser som psykiskt funktionshindrade 

kommer i kontakt med. Saknar barnperspektivet. 

 Vissa kurser var alldeles för korta som t ex juridiken. 

 Metod delen var i för liten utsträckning. Mer juridik för socialt arbete. Mer 

ledarskap (det kanske skulle behövas en termin för detta utöver det som ges.) 

 Brist på information. För lite kontakt med arbetslivet, arbetsgivare. 

 Ingen fördjupning. 

 Att man blev lovad att det skulle finnas jobb. Ingen som vill ha en om man vill 

bli något annat än boendestödjare. Pratades mycket om att man skulle få en 

bred arbetsmarknad men det stämmer inte helt. 

 Andra nationaliteters psykiatriska sjukdomare. Lagar. 

En del alumner har synpunkter på svårighetsgraden i kurserna. Några har upplevt 

problem kring uppsatsskrivandet.  

 

Vad saknades?  
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 A- och B-uppsats. Svårt att skriva C-uppsats när man inte fått träna 

uppsatsskrivning utan bara gjort hemtentor med färdiga frågeställningar. 

 En större A och B uppsats för att få träning inför C-uppsatsen. 

 Jag saknade B-uppsats. Det är otroligt viktigt att få försmak på hur det är att 

skriva uppsats och att använda metoder. 

 Mer information om stöd i samhället för personer inom psykisk ohälsa. 

 Mer socialjuridik då vi som vård- och stödsamordnare inte kan konkurrera med 

socionomer, vilka man söker till vård- och stödsamordnarjobb på 

arbetsmarknaden. 

 Skulle gärna läst mer juridik. 

 Jag önskar att det fanns en kurs som hade mer inriktning i myndighetsutövning. 

 Socialt arbete skulle behöva vara med, i alla fall någon kurs. En bra och 

adekvat praktikplats. 

 Studiebesök 

 Enhetlighet. 

Här uppmärksammas problemen kring uppsatsskrivandet. Några alumner efterlyser 

mer juridik i kurserna. 

 

Master i Vård- och stödsamordning  

Vad var särskilt bra i dina studier? 

 KBT delen samt D-uppsatsen 

 Föreläsarna i KBT 

 Ingå i grupper 

 

Vad var mindre bra? 

 Organisering och struktur i vård- och stödsamordningsdelen. Alltför dålig 

ordning och bristfällig information. 

 Besök i psykiatri 

 

Vad saknades?  

 Mer av praktik 

 

Webb och multimedia  

Vad var särskilt bra i dina studier? 

 Att det fanns en fri termin att välja egna kurser. Det gick att kombinera 

programmet med kurser från datavetenskap. Bred bas av kunskaper det fösta 
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året. Systemintegrationskursen fyllde på med kunskap som saknades före 

arbetslivet. 

 Kurserna i HCI, användartester, prototyper och utvärdering främst. Friheten 

att välja kurser i ett annat ämne, på annat lärosäte. 

 Php kursen, praktiken, de fria kurserna, stämningen och känsla av att vara 

student på Kau. 

 Systemintegrationskursen. Lärarnas engagemang. 

Olika kursmoment anges som särskilt bra i utbildningen. 

 

Vad var mindre bra?  

 Bristen på Webbrelaterade kurser, på tok för mycket java-programmering. 

 En del kurser med grupparbeten ledde till att flera studenter fick skjuts genom 

kurser. Inget gjordes för att förhindra detta, förutom i Systemintegration där 

det sköttes riktigt bra. 

 Mycket tunga teoretiska kurser till en början. Lite väl få kurser att välja mellan 

som kändes relevanta i studiegången. 

 Röd tråd till vad programmet skulle lära oss. 

Enskilda kursmoment kommenteras här. 

 

Vad saknades?  

 Kurser man har nytta av i arbetslivet som webbdesigner, .NET, Episoner, 

Worspress, Drupal, HTML5, C553, Javascript. Mer Php, Grafisk formgivning, 

CSS ramverk så som Bootstrap, Boilerplate m.m. 

 Mer avancerat HTML, LSS och Javascript. 

 Webbutvecklingskurser på djupare nivå. Webbdesign med programvaror. 

Användning av versionshantering. Tidig information om kandidatuppsats, 

ämnestilldelning samt hur uppsatsarbetet fungerar. 

 Praktiska kurser 

Alumnerna har en del synpunkter på vilka program och moment som borde ingått i 

programmet. 

 

Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design 

Vad var särskilt bra i dina studier? 

 Att man gick igenom teorier och grundbegrepp bakom medie- och 

kommunikationsvetenskap, samt att det fanns tillfälle att välja till kurser under 

den fria terminen. 

 Blandningen mellan praktiska och teoretiska kurser. Bra lärare. 

 Fick testa på mycket olika saker. 
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 Filmkursen, Webbkursen och Flashkursen var nog bäst. Överlag var delarna 

om hur man gör undersökningar på ett korrekt sätt bra att ha med sig. 

 Alla praktiska kurser, när man fick skapa något. Hade gärna sett fler kurser i 

indesign, photoshop och illustrator om regler man skall följa vid formgivning. 

Gillade även Webb- och Flashkursen. Engagerade lärare! 

 

Vad var mindre bra? 

 Att man inte gick igenom allt som kärvs för att jobba som kommunikatör, t ex 

frågar många arbetsgivare om att man skall kunna episerver, något vi aldrig 

fick lära oss. 

 Ingen koppling till verkligheten som projekt för befintliga företag. 

 Det var alldeles för lite praktiska delar i utbildningen. Bra att ha en stark 

teoretisk grund i början men sedan tyckte jag att det inte konkretiserades i 

praktiken så mycket. Lägg in mer tid på Adobe Suiten och ge studenterna mer 

tillfällen att kreera idéer. 

 Lite för mycket teori. Har svårt att ta in teori om man inte gör något praktiskt 

med kunskapen. 

 

Vad saknades?  

 Kontakt med arbetslivet. Skarpa uppdrag på kurserna. 

 Studiebesök. 

 Vad som krävs för att jobba som kommunikatör som episerver, hur man 

effektivt kan jobba med social medier, hur ett intranät fungerar. Gästföreläsare 

som jobbar som kommunikatörer saknades! 

 Obligatorisk praktik. Tycker det borde vara obligatoriskt med praktik på 

utbildningen, Jag lade till det efter jag hade tagit kandidatexamen och upplevde 

att det gav väldigt mycket att få vara ute i branschen. 

 Obligatorisk praktik, gärna tidigare i utbildningen. Tydlig uppmuntran att få 

studenter att öva på kunskaperna på fritiden. Hjälpa till i någon förening med 

deras Webb och grafiska behov. Jag lärde mig massor av just det. 

 

Medier och kommunikation: Globala Medier 

Vad var särskilt bra i dina studier? 

 Den fria terminen, när man fick välja kurser. 

 Kurskamraterna. Vissa föreläsare. Lokalerna. Litteraturen. 

 Djup ingående teori. Bra, internationella lärare. 
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Vad var mindre bra? 

 De inte verklighetsförankrade delarna. 

 Ingen bra struktur. Oinsatta föreläsare. För mycket teori. 

 För mycket teori. För lite applikation på potentiellt arbetsliv. 

 

Vad saknades?  

 Praktiska övningar. 

 Praktiska övningar. 

 Praktiska moment. Kontakt med näringslivet. 
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Sammanfattning och slutsatser  

Alumnundersökningar 

Undersökningsmodellen med postala enkla enkäter fungerar relativt bra. Med en 

rimlig arbetsinsats får vi svar från ganska många alumner. Årets undersökning ger i 

genomsnitt ungefär svarsandel än tidigare studier. Lite i underkant av varannan alumn 

svarar på vår enkät. I en parallell undersökning som genomförts inom naturvetenskap 

och teknik har vi fått en något högre andel svarande, lite över hälften har här svarat på 

enkäten (Haglund och Sundqvist, 2014).  

I enkätsvaren får vi många 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 

analyser. Slutligen bör möjligheterna att följa utvecklingen av utbildningsprogrammen 

över tiden vara goda när vi väl om några år på allvar börjar replikera studierna. 

 

Om studierna i Karlstad  

Studenterna i Karlstad trivs mycket bra under studietiden. Hur nöjd man är med 

utbildningen skiljer sig något 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 klara tendenser i 

undersökningarna som kan läggas till grund för förändringsarbete inom programmen. 

Frågan om hur vi balanserar våra utbildningar när det gäller teori och praktik är central 

i så gott som alla våra alumnstudier. Studenterna uppskattar verklighetsförankringen i 

studierna, men samtidigt rör många av förslagen till förändringar i studierna förslag att 

utveckla en tätare koppling till arbetslivet. Detta stämmer väl med resultat från tidigare 

alumnstudier liksom 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. De allra flesta av våra 

studenter får 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.  
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Förändringsarbete och informationsbehov 

I förändringsarbetet de senaste åren har programmen i mångt och mycket redan tagit 

fasta på de synpunkter som kommer fram i 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. 

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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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, Politices kandidat 

 

 

Hej! 

 

Du har fått den här enkäten eftersom du har studerat på Politices 

kandidatprogrammet vid Karlstads universitet. Jag som skriver till dig heter 

Arne Larsson och är programledare för utbildningen. Jag vill gärna veta vad du 

tycker om din utbildning. Svaren kommer att vara viktiga för programmets 

utvecklingsarbete och dina synpunkter är mycket värdefulla. 

    

1. Vilket år påbörjade du dina studier på Politices kandidatprogrammet vid 

Karlstads universitet och när tog du examen? 

 

Startade studierna år: ______  Tog examen år: ______     

 

2. 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 vid 

Karlstads universitet       �        �         �         �          � 

 

Jag är nöjd med den utbildning jag gått vid universitet  �         �         �         �          �  

 

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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3. 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 

 

4. Hur snabbt efter examen fick du arbete? 

� 1 Fick arbete redan innan jag avslutade min utbildning 

� 2 Mindre än en månad 

� 3 2 till 3 månader 

� 4 4 månader eller mer 

� 5 Jag har ännu inte fått arbete 

 

5. Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande? 

� 1 Jag har ännu inte fått arbete 

� 2 Eget företag  

� 3 Privat/enskild  

� 4 Statlig 

� 5 Landsting/Region 

� 6 Kommun 

 

6. Vilken befattning nedan stämmer bäst in på din nuvarande position? 

� 1 Jag har ännu inte fått arbete 

� 2 Handläggare/utredare eller motsvarande 

� 3 Områdesexpert eller motsvarande 

� 4 Enhetschef eller motsvarande 

� 5 Avdelningschef eller motsvarande 

� 6 Förvaltningschef eller motsvarande 

� 7 Annan roll:____________________  

Nuvarande 

befattning/titel/organisation:___________________________________________ 
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7. Vad anser du var särskilt bra i dina studier vid Politices kandidatprogrammet? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina studier vid Politices 

kandidatprogrammet? 

Mindre bra:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Saknades:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Kön  

� 1 Man 

� 2 Kvinna 

 

Om du kan tänka dig att samarbeta med oss på Politices kandidatprogrammet 

genom att erbjuda praktikplats eller medverka som t.ex. gästföreläsare, mentor, 

referensperson, skriv din e-postadress här under så kontaktar jag dig. 

 

_____________________________________________________________________ 

Om du har några frågor mejla mig på arne.larsson@kau.se  

 

Stort tack för Dina svar och synpunkter! 



Lars Haglund
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