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Sammanfattning 
 
 
 
 

Under 2004 påbörjades studien Vägen till arbete som är en fortsätt-
ning på de studentundersökningar som startades vid Växjö universi-
tet 1999. Studien syftar till att få större kunskaper om alumners 
(före detta studenter) väg ut i arbetslivet efter examen, hur de värde-
rar sin utbildning idag och hur de uppfattar sin möjlighet till an-
ställning. En högskoleutbildning leder inte automatiskt till ett arbe-
te, utan andra faktorer påverkar alumnernas anställningsbarhet, så-
som utbildning, yrkes-, arbetslivserfarenhet, yrkesidentitet och kontaktnät. 
Undersökningen visar hur alumnerna försökte ta sig in på arbets-
marknaden genom att påverka dessa faktorer.  
 
För att få ytterligare ett perspektiv på alumnernas möjlighet till an-
ställning genomfördes intervjuer med rekryterare på olika företag 
och myndigheter. Därigenom skapar rekryterarnas syn på anställ-
ningsbarhet en bredare förståelse för den verklighet alumnerna mö-
ter i vägen till arbete. Rekryterarna tog upp samma faktorer som 
alumnerna, men de inkluderade även specifika egenskaper/färdigheter 
och social kompetens. 
 
I undersökningen studeras även hur alumnernas väg till arbete kan 
underlättas. Både alumnerna och rekryterarna menade att en ökad 
kontakt med arbetslivet under studietiden förbättrar möjligheterna 
till anställning. En ökad kontakt leder till bättre kunskap om hur 
arbetslivet fungerar och förståelse för vilka framtida arbeten som 
utbildningen kan leda fram till. Därför föreslog alumnerna och re-
kryterarna mer praktik, studiebesök, gästföreläsningar, examensarbe-
te/uppsatsarbete, mentorskap och skapandet av tydligare yrkesidentitet, vilka 
skulle kunna utföras genom en alumnverksamhet. Den innebär att 
det finns ett utbyte mellan arbetsliv, alumner och universitet. 
Alumnerna utgör en viktig resurs i samverkansarbetet eftersom de 
kan vara länken mellan universitetet och arbetslivet.  
 
Undersökningen består av tre delar och den första är en enkätstudie 
av alumner som tog examen vid Växjö universitet läsåret 2000/2001. 
Genom den belyses till exempel alumnernas bakgrund och deras 
arbetssituation. Andra delen utgörs av en intervjustudie med alumner 
som är bosatta i Växjö, Malmö och Stockholm, vilken ger en bild av 
alumnernas inträde på arbetsmarkanden efter examen. Tredje delen 
i undersökningen består av en intervjustudie med rekryterare från olika 
myndigheter och företag i Kronobergs län, Malmö och Stockholm. 



 
 

 
 
 

Förord 
 
 
 
 

Vi vill tacka alla alumner och rekryterare som deltog i studien, 
utan Er hade det inte varit möjligt att genomföra den. 
 
 
Vi vill tacka Eva Fasth för hennes engagemang och hjälp i ar-
betet med rapporten. 
 
 
Christina Lindsten från Textverkstaden har givit oss goda råd 
och tips som var värdefulla för oss i vårt skrivande. 
 
 
Slutligen vill rikta ett särskilt tack till Carolina Nilsson för ett 
gott samarbete vid intervjuerna med alumnerna och rekryterar-
na. Vidare för hennes delaktighet i de avsnitt som berör rekry-
terarna.  
 
 
 
 

Christin Holmberg  & Ida Johansson 
Växjö 2005-03-11 
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1. Inledning 
 

En högre utbildning är inte en garanti till arbete efter examen, utan det betydelsefulla 
är att ha rätt kombination av utbildning, social kompetens, kontaktnät och yrkeserfa-
renhet. I denna undersökning följer vi upp utexaminerade studenter från Växjö uni-
versitet. För att få en ökad kunskap om alumnernas1 väg till arbete och den situation 
som de möter efter examen belyses även rekryterares2 syn på möjligheten till anställ-
ning. Vidare studeras även alumnernas och rekryterarnas uppfattning om universite-
tens3 kontakt och samverkan med arbetslivet.   
 
Undersökningen består av tre delar. Den första är en enkätstudie av alumner4 som tog 
examen läsåret 2000/2001 vid Växjö universitet. Enkätstudien gör det möjligt att 
kartlägga alumnernas bakgrund och vad de gör idag. Andra delen utgörs av en inter-
vjustudie med alumner som är bosatta i Växjö, Malmö och Stockholm. Intervjustudien 
gjordes för att kunna göra en mer fördjupad analys av hur alumnerna bland annat ser 
på sin utbildning efter några år i arbetslivet. Tredje delen i undersökningen består av 
en intervjustudie med rekryterare från olika myndigheter och företag i Kronobergs län, 
Malmö och Stockholm.  
 
 
1.1 Bakgrund 
Konkurrensen om studenterna har blivit allt hårdare, vilket har medfört att universi-
teten ständigt måste förbättra och utveckla sina program och kurser. Därför har Väx-
jö universitet sedan 1999 genomfört olika studentundersökningar5 som tar vara på 
nuvarande och före detta studenters erfarenheter och synpunkter. På så vis ökar kun-
skapen om studenternas syn på universitetets utbildningar. Samtidigt skapas en bild 
av studenterna och deras livssituation. Den senaste studien var Mellan bakgrund och 
framtidsdröm som avrapporterades 2004. Vår alumnstudie är en fortsättning på tidigare 
studentundersökningar genom att den följer upp vad som händer efter avslutad ut-
bildning. Vid Växjö universitet har ett fåtal liknande undersökningar genomförts, 
men de har endast berört enskilda program och kurser. Sålunda har inte en heltäck-
ande studie gjorts av utexaminerade studenter från samtliga institutioner.  
 
Alumnundersökningar utförs även vid andra universitetet i Sverige, till exempel vid 
Lunds, Stockholm, Umeå och Uppsala universitet. Syftet med undersökningarna är 
att förbättra och utveckla kvalitén av utbildningarna. (HSV 2004:38) Lunds universitet 
har gjort flera större studier av bland annat humanister och samhällsvetare. I rappor-
ten Humanistiska studier och arbetslivet (2002) kartläggs vilka arbetsuppgifter humanister-
na arbetar med efter examen och om dessa motsvarar utbildningens innehåll. Studien 
Samhällsvetare i arbetslivet (2002) syftar till att undersöka om samhällsvetenskapliga ut-
bildningar motsvarar de nya förväntningarna som finns på den akademiska yrkesrol-

                                                 
1 Alumn skrivs istället för före detta student och kommer genomgående att användas i rapporten. Från början 
kommer ordet från latinets alumn, vilket betyder skyddsling, elev.  
2 Med rekryterare menas personer som är med i rekryteringsprocessen vid anställning av ny personal. Personer-
nas officiella beteckning varierar, det kan vara personalchef, personalvetare, personalansvarig, etc.   
3 Av praktiska skäl skrivs enbart universitet ut, men inkluderar även högskolor. 
4 Under perioden mars till juni 2004 genomförde SCB en enkätundersökning med alumner som tog examen 
läsåret 2000/2001. SCB utför vartannat år undersökningen Inträdet på arbetsmarknaden, vars syfte är att studera 
hur etableringen på arbetsmarknaden fungerar för personer med skilda utbildningar. Studien resulterade i rappor-
ten Inträdet på arbetsmarknaden. I samband med att SCB skulle göra denna undersökning gjorde Växjö univer-
sitet en tilläggsbeställning för att kunna följa upp samtliga växjöstudenter som tog examen läsåret 2000/2001.   
5 För ytterligare information om studentundersökningarna se Appendix 1.   
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len. Vid Umeå universitetet finns projektet Utvecklingsprogram 2006, vilket ska resultera 
i ett nytt visions-, mål- och strategidokument. Det ska ange hur universitetet bör han-
tera den ökande konkurrensen om till exempel studenter, personal, forskningsmedel. 
För att få ökad kunskap om alumnernas åsikter och erfarenhet av universitetets kon-
takter med näringslivet och övriga samhället har Umeå universitet därför genomfört 
undersökningen Alumnernas synpunkter om Umeå universitet (2003).  
 
Rekryterarnas syn på alumnernas färdigheter och deras uppfattning om universitetens 
kontakt med arbetslivet skapar, tillsammans med alumnernas erfarenheter, en ökad 
kunskap om vad som väntar efter examen. Tidigare har endast ett fåtal andra alumn-
undersökningar inkluderat arbetsgivarnas perspektiv, vilket innebär att Växjö univer-
sitet genom denna undersökning bidrar till en ny standard på uppföljningsstudier av 
alumner.  
 
 
1.2 Syfte 
Denna rapport syftar till att få större kunskap om alumners väg ut i arbetslivet efter 
examen vid Växjö universitet; hur de värderar sin utbildning idag och hur de uppfat-
tar sin möjlighet till anställning. Utifrån rekryterares perspektiv undersöks vilka fär-
digheter som påverkar alumnernas anställningsbarhet. Vidare studeras även alumners 
och rekryterares uppfattning om universitetens kontakt och samverkan med arbetsli-
vet. Studien ska ligga till grund för ett fortsatt arbete med utveckling och planering av 
utbildningar vid Växjö universitet.  
 
 
1.3 Disposition 
Christin Holmberg och Ida Johansson har författat rapporten. Carolina Nilsson är 
medförfattare till avsnitt 4.3.1 Rekryterarnas krav på anställdas färdigheter, 6.2 Rekryterar-
nas syn på anställningsbarhet, 7.3.2 Rekryterarnas syn på universitetens kontakter med arbetslivet 
och Appendix 4 – Rekryterarnas tillvägagångssätt vid anställning.    
 
Kapitel 2 – Alumnerna i undersökningen 
För att enkelt kunna tolka de förkortningar som används i rapporten bör avsnitt 2.1 
Examensindelning läsas, vilket visar hur alumnerna har grupperats. I detta kapitel får lä-
saren även information om alumnernas bakgrund, såsom kön, ålder och nuvarande 
hemkommun.  
 
Kapitel 3 – Alumnerna i arbetslivet 
När alumnerna tog examen läsåret 2000/2001 var arbetsmarknaden förhållandevis 
god. Alumnernas väg ut i arbetslivet ser olika ut och de som hade lättast att få arbete 
efter examen var lärare och sjuksköterskor. Mer än hälften av alumnerna har arbete 
inom områden som de är utbildade för och nästa alla är nöjda med sin arbetssitua-
tion.  
 
Kapitel 4 – Alumnernas syn på sin utbildning och arbetets krav 
När SCB genomförde enkätundersökningen Inträdet på arbetsmarknaden var det tre år 
sedan alumnerna tog examen vid Växjö universitet, vilket förmodas vara en rimlig 
tidsperiod för att hinna etablera sig på arbetsmarknaden. Tre år är också en lagom 
tidsperiod för att alumnerna ska kunna bedöma sin utbildning. En alltför lång tid 
tenderar till att skapa mer positiva bedömningar och en för kort tid medför svårighe-
ter att distansera sig till utbildningen. De flesta alumner var i stort sett nöjda med sin 
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utbildning. De krav på färdigheter som rekryterare i hög grad ställer på anställda 
stämmer väl överens med färdighetsträningen i utbildningen som alumnerna är nöjda 
med.   
 
Kapitel 5 – Alumnerna om livet efter examen 
Många av alumnerna tänkte inte på framtida arbeten under sin studietid. Nu i efter-
hand kan de tycka att universitetsvärlden var aningen avskärmad från verkligheten ef-
tersom den inte levde upp till de förväntningar som hade skapats under studietiden. I 
detta kapitel låter vi även alumnerna själva beskriva sin väg ut i arbetslivet genom sex 
personliga berättelser om livet efter studierna. Berättelserna skildrar både de som haft 
lätt och svårt att få arbete efter examen samt vilka hinder och möjligheter som de 
stött på. Oavsett vad alumnerna arbetar med idag har de flesta samma syn på hur ett 
arbete bör vara, nämligen utvecklande och stimulerande.  
 
Kapitel 6 – Möjligheten till anställning 
Hur väl alumnerna lyckas ta sig in på arbetsmarknaden är beroende av faktorer som 
påverkar deras möjlighet till anställning. En är betydelsen av yrkeserfarenhet som 
både alumner och rekryterare nämnde, vilket är att ha erfarenhet av arbete som kan 
återkopplas till utbildningen. Alumner med en bred och allmän utbildning hade ofta 
en svagare yrkesidentitet, vilken minskar anställningsbarheten. Rekryterarna diskute-
rade i stor utsträckning social kompetens och menade att detta kunde vara en avgö-
rande faktor.  
 
Kapitel 7 – Alumnverksamhet 
Alumnerna menade att kontakten med arbetslivet under studietiden kunde ha varit 
bättre och de såg alumnverksamhet som en lösning. Alumnverksamhet innebär att 
det finns ett utbyte mellan arbetsliv, alumner och universitet. Verksamheten bygger 
på en samverkan mellan dessa tre parter och ska bedrivas av universitetet. Mer än 
hälften av Sverige universitet har alumnverksamhet och grundtanken är att ta vara på 
den resurs som alumnerna utgör. Karlstad universitet har nyligen startat en alumn-
verksamhet och beskrivningen av den visar hur en sådan verksamhet kan fungera. 
Både alumnerna och rekryterarna är intresserad av att det finns en alumnverksamhet 
vid Växjö universitet eftersom de anser att en ökad samverkan gynnar alla inblandade 
parter.  
 
Kapitel 8 – Sammanfattning och förslag på åtgärder 
Slutligen avrundas rapporten med en kort sammanfattning där de mest utmärkande 
resultaten från studien tas fram. En beskrivning av alumnernas arbetsliv visar vägen 
till deras första arbete och om de idag har arbeten som kan relateras till utbildningen. 
Sökandet efter arbete kräver både erfarenhet och kunskap om vad som är betydelse-
fullt vid anställning, vilket bland annat kan vara yrkeserfarenhet, kontaktnät och yr-
kesidentitet. Förslag på hur Växjö universitet kan arbeta med att förbättra kontakten 
med alumnerna och arbetslivet visar hur universitetet kan fortsätta arbeta med ut-
veckling och planering av utbildningar och kurser. Framförallt innebär det att utveck-
la en alumnverksamhet.  
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2. Alumnerna i undersökningen 
 

Under våren 2004 genomförde SCB en enkätundersökning av alumner som tog exa-
men läsåret 2000/2001 från samtliga universitet i Sverige. SCB utför vartannat år un-
dersökningen Inträdet på arbetsmarknaden, vars syfte är att studera hur etableringen på 
arbetsmarknaden fungerar för personer med skilda utbildningar. I samband med att 
SCB skulle göra denna undersökning gjorde Växjö universitet en tilläggsbeställning 
för att kunna följa upp samtliga alumner från universitetet som tog examen läsåret 
2000/2001. Enkäten6 skickades ut till 818 alumner från Växjö universitet och av des-
sa svarade 622.  
 
För att förenkla redovisningen av alumnerna har de delats in i grupper efter examen7, 
vilka kan återkopplas till institutionerna vid Växjö universitet. För att enkelt kunna 
tolka de förkortningar som används i rapporten bör avsnitt 2.1 Examensindelning läsas. 
Vidare ges en bakgrundsbild av alumnernas kön, ålder och deras föräldrars utbild-
ningsnivå. Slutligen redovisas i vilken utsträckning alumnerna valde att flytta ifrån 
Växjö.  
 
 
2.1 Examensindelning  
I Sverige skiljer sig ämnes- och institutionsindelningen åt mellan olika universitet. 
Därför är SCB:s examensindelning generell, vilket resulterar i att den inte riktigt 
stämmer överens med indelningen vid Växjö universitet. Medie- och kommunika-
tionsvetenskap tillhör den samhällsvetenskapliga institutionen vid Växjö universitet. I 
den klassificering som SCB gjorde placerades medie- och kommunikationsvetenskap 
inom ramen för examen i språk- och humaniora. För att knyta analysen av materialet 
till Växjö universitet valde vi att göra om SCB:s indelning och flytta medie- och 
kommunikationsvetenskap från språk och humaniora till den samhällsvetenskapliga 
institutionen.  
 
Lärarna utgör en stor studentgrupp vid Växjö universitetet och därför valde vi att 
föra samma de olika typerna av lärarexamen till en examensgrupp. De olika lärarexa-
mina var barn- och ungdomspedagogisk examen, grundskollärarexamen 1-7 och 4-9 
samt gymnasielärarexamen. I denna rapport går samtliga under betäckningen LE (Lä-
rarexamen). Alumner med examen i pedagogik ingår däremot inte i denna grupp trots 
att de, liksom lärarna, tillhör Institutionen för pedagogik. Pedagogikalumnerna kan 
inte utgöra en egen grupp på grund av att de endast består av 16 personer. Vid andra 
universitet i Sverige är det vanligt att ämnet pedagogik finns vid den samhällsveten-
skapliga fakulteten eller motsvarande och därför ingår ämnet i examensgruppen som 
benämns SVI (Institutionen för samhällsvetenskap).   
 
De ämnen som finns vid Institutionen för teknik och design samt vid Matematiska 
och systemtekniska institutionen kunde inte helt återkopplas till SCB:s klassificering. 
Därav har de ämnena delats in efter den ämnes- och institutionsindelning som finns 
vid Växjö universitet. Vad beträffar högskoleingenjörerna finns de inom antingen In-
stitutionen för teknik och design eller inom Matematiska och systemtekniska institu-
tionen, men materialet från SCB redovisar inte deras huvudämne. Därigenom kunde 
vi inte veta vid vilken institution som de tog ut sin examen. Av den anledningen re-

                                                 
6 För ytterligare information om enkätundersökningen se Appendix 1. För SCB:s missivbrev och enkät Till dig 
som avgick från gymnasieskolan eller examinerades från högskolan läsåret 2000/01 se Appendix 2.  
7 För ytterligare information om examensindelningen se Appendix 1.  
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dovisas högskoleingenjörerna som en fristående examensgrupp som vi har valt att 
benämna HIE.  
 
Indelningen resulterade i åtta examensgrupper. Klassificeringen av examensgrupper-
na gjordes i stort sett efter institutionstillhörighet och därför kändes det naturligt att 
använda institutionernas förkortningar löpande i texten samt i diagram och tabeller.  
 
 
  

Förkortningar som används i rapporten 

 
EHV    Ekonomihögskolan  

  
HUM    Institutionen för humaniora  

 
SVI    Institutionen för samhällsvetenskap  

 
TD     Institutionen för teknik och design  

 
IVOSA   Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete  

 
MSI    Matematiska och systemtekniska institutionen  

     
    LE     Lärarexamen 
 
    HIE    Högskoleingenjörsexamen  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Enkäterna skickades ut till 818 alumner från Växjö universitet och totalt svarade 622, 
vilket ger en svarsfrekvens på 76 procent. Svarsanalysen inom examensgrupperna vi-
sas i nedanstående tabell. 
 
 
 

 
Tabell 1 

Svarsanalys av examensgrupperna 

 Examensgrupp 
 

Totalpopulationen 
 (N=818) 

Totalpopulationen 
(procent) 

Svarande  
(n=622) 

Andel svarande 
(procent) 

Svarsfrekvens 
(procent) 

 LE 229 28 175 28 76 

 EHV 203 25 152 24 75 

 SVI 118 14 80 13 68 

 MSI 96 12 81 13 84 

 IVOSA 57 7 47 8 82 

 HIE 52 6 40 6 77 

 HUM 37 5 27 4 73 

 TD 26 3 20 3 77 

 
 
De största examensgrupperna är LE och EHV med 175 respektive 152 svarande. De 
två minsta examensgrupperna är HUM med 27 svarande och TD med 20 svarande. 
På grund av antalet alumner i dessa två grupper bör resultaten beaktas med viss för-
siktighet.  
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2.2 Alumnernas bakgrund  
Nästan alla (95 procent) som besvarade enkäten uppgav att de är födda i Sverige. De 
som inte har sitt ursprung i Sverige kommer vanligtvis från Norden (åtta personer) el-
ler Asien (13 personer). 
 

 
Diagram 1 

Kön och examensgrupp (procent) 
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I undersökningen ingår en högre andel kvinnor (60 procent) än män (40 procent). 
Männen dominerar tekniksidan, medan den stora majoriteten av kvinnorna har exa-
men inom vård, humaniora eller samhällsvetenskap. EHV är den enda institution 
som har en relativt jämn fördelning av kvinnor (52 procent) och män (48 procent). En 
mindre andel män har examen från IVOSA, HUM och SVI jämfört med andelen 
kvinnor med examen från TD, MSI och HIE. Därigenom är kvinnorna bättre repre-
senterade i traditionellt manliga utbildningar än vad männen är i traditionellt kvinnli-
ga utbildningar.   
 
 
 

Diagram 2 
Ålder (procent) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

50

27

8 8 8

0

10

20

30

40

50

60

21-25 år 26-30 år 31-35 år 36-40 år 41- år

(n=818) 
 
Hälften av alumnerna var mellan 21 och 25 år vid examenstillfället. Endast 24 pro-
cent var 31 år eller däröver och den äldsta alumnen var 61 år. Medelåldern bland 
alumnerna var 28 år.   
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Diagram 3 
Ålder och examensgrupp (procent) 
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TD har högst andel alumner (72 procent) som vid examenstillfället var mellan 21 och 
25 år, medan MSI har lägst andel (36 procent). De äldre studenterna, 41 år och uppåt, 
finns i hög grad inom SVI (16 procent), IVOSA (13 procent) och HUM (13 procent).  
 
 

Diagram 4 
Föräldrarnas utbildningsnivå (procent) 
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Hälften av alumnernas mödrar (51 procent) har en gymnasial utbildning, medan 35 
procent har en eftergymnasial utbildning. Bland fäderna har 45 procent en gymnasial 
utbildning och 30 procent har en eftergymnasial utbildning. Därmed har alumnernas 
mödrar en något högre utbildningsnivå än fäderna.  
 
 
2.3 Alumnernas hemkommun  
Alumnernas nuvarande hemkommuner har delats in i fem regioner, vilka är:  

- Växjö kommun 
- Kronobergs län (förutom Växjö kommun) 
- Jönköpings- Kalmar- och Blekinge län  
- Storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg och Malmö)8 
- Övriga Sverige 

                                                 
8 I storstadsregionerna inkluderades en del städer och mindre orter som alumnerna bor i eftersom pendlingsav-
ståndet gör det möjligt för dem att arbeta i storstäderna. Därför ingår Mölndal i Göteborg, vidare ingår Lund, 
Staffanstorp, Vellinge, Lomma och Eslöv i Malmö, medan hela länet inkluderas i Stockholm.  
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Diagram 5 
Alumnernas hemkommun 2004 (procent) 
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Tre år efter examen (2004) är 27 procent bosatta i Växjö kommun, vilket är nästan en 
lika hög andel (28 procent) som har flyttat till någon av storstadsregionerna. Lite mer 
än hälften av alumnerna (55 procent) har valt att stanna i Kronobergs län eller i an-
gränsande län (Jönköpings-, Kalmar- och Blekinge län).  
 
 
 

Diagram 6 
Examensgrupp och boende (procent) 
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(n=819) 
 
Alumner med ekonomisk examen har i störst utsträckning (42 procent) flyttat ifrån 
Växjö och bosatt sig i storstadsregionerna. Examensgrupperna med lägst andel alum-
ner i storstadsregionerna är IVOSA (14 procent), LE (15 procent) och HUM (16 pro-
cent). Hälften av alumnerna från TD bor kvar i Växjö kommun, men resultaten måste 
beaktas med viss försiktighet då TD endast består av 26 alumner. I Kronobergs län 
(inklusive Växjö kommun) återfinns högst andel alumner från TD (72 procent), IVOSA 
(42 procent), HIE (41 procent) och LE (40 procent).  
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3. Alumnerna i arbetslivet 
 

Mellan 1997 och 2001 var arbetsmarknaden god och efterfrågan på arbetskraft var 
stor. Därefter har sysselsättningsgraden stagnerat och sedan 2002 har arbetslösheten 
stigit. (SCB 2004:1) 81 procent av dem som examinerades läsåret 2000/2001 vid Sve-
riges universitet har etablerat9 sig på arbetsmarkanden efter ett och ett halvt år (HSV 
2004:24).  
 
När alumnerna i denna undersökning tog examen fanns en stor efterfrågan på lärare 
och sjuksköterskor. Efterfrågan var inte lika hög inom övriga examensgrupper men 
majoriteten kunde utan större svårigheter få arbete inom tre månader efter examen. 
Huruvida det första arbetet kunde relateras till alumnernas utbildning vid Växjö uni-
versitet framgår inte av SCB:s undersökning. Däremot har mer än hälften av alum-
nerna uppgett att de idag har ett arbete som helt eller till viss del överrensstämmer 
med deras examen. Dessutom är nästan alla alumner nöjda med sitt arbete. 
 
 
3.1 Vägen till arbete 
Efter examen tog det mindre än en månad innan majoriteten av alumnerna (70 pro-
cent) hade fått arbete. Endast en liten andel (18 procent) fick sin första anställning ef-
ter två till tre månader.  
 
 

Diagram 7 
Examensgrupp och tiden innan det första arbetet (procent) 
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I samtliga examensgrupper har mer än hälften av alumnerna fått arbete en månad ef-
ter examen. Högst andel har IVOSA (92 procent), medan SVI har lägst andel (55 pro-
cent). SVI har högst andel alumner (14 procent) som varit arbetslösa i mer än sju må-
nader. 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Personen ska vara sysselsatt samt ha en arbetsinkomst som överstiger 153 300 kronor under året 2002. För mer 
information se HSV 2004:24 sida elva.  
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Efter examen har 30 procent av alumnerna någon gång varit utan arbete. Av dem var 
61 procent arbetslösa i högst tre månader och nio procent i över ett år.  
 
 

Diagram 8 
Examensgrupp och abetslöshet (procent) 
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I ovanstående diagram utmärker sig två grupper. Av alumner med examen från IVO-
SA hade endast elva procent varit arbetslösa, medan mer än hälften från SVI (53 pro-
cent) någon gång hade varit utan arbete. Perioden utan arbete varade för majoriteten 
(78 procent) av alumnerna från SVI i högst sex månader.  
 
För att undvika arbetslöshet började en del alumner (11 procent) att studera igen. Stu-
dierna varade i högst en termin, vilket tyder på att de endast var tillfälliga. Den högsta 
andelen alumner som valde att studera vidare kommer från HUM (27 procent) medan 
den lägsta andelen (fyra procent) kommer från TD.  
 
En liten andel (sju procent)10 studerade utomlands efter examen och av dessa studera-
de över hälften i Europa. Majoriteten (73 procent) studerade på högskolenivå och 15 
procent på forskarnivå.11 De återstående tolv procenten läste på gymnasienivå.  
 
Totalt har endast nio procent (76 personer)12 av alumnerna arbetat utomlands någon 
gång efter sin examen, av dem arbetade 80 procent i Europa. Bland männen har tolv 
procent arbetat utomlands och åtta procent bland kvinnorna. Av alumnerna som haft 
utlandsarbete stämde arbetet för 44 procent helt eller till störst del överens13 med de-
ras utbildning. Endast 17 procent hade arbeten inom helt andra områden. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Totalt har 54 personer studerat utomlands, men 61 svar har registrerats. Detta beror på att alumnerna hade 
möjlighet att ange mer än ett alternativ. Det betyder att ett antal personer har studerat på mer än en plats i värl-
den. Svarsalternativen var; ja inom norden, ja inom Europa (utom Norden), ja i USA och ja, i övriga världen. 
Fördelningen på var i världen alumnerna har studerat har beräknats på de 61 registrerade svaren.  
11 Svarsalternativen var; gymnasienivå, högskolenivå (grundläggande), forskarnivå och annan, ange vad. Totalt 
registrerades 48 svar, mer än ett alternativ kunde anges. SCB har inte redogjort hur många alumner som svarade 
på frågan och därför kan antalet personer (48) vara något lägre.  
12 Totalt har 76 personer arbetat utomlands, men 84 svar har registrerats. Det beror på att alumnerna hade möj-
lighet att ange mer än ett alternativ. Det betyder att ett antal personer har arbetat på mer än en plats i världen. 
Svarsalternativen var; ja inom norden, ja inom Europa (utom Norden), ja i USA och ja, i övriga världen. Fördel-
ningen på var i världen alumnerna har arbetat har beräknats på de 84 registrerade svaren.  
13 Svarsalternativen var; helt eller till störst del, till viss del och inom ett helt annat område.  
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3.2 Alumnernas arbete  
Den vanligaste anställningsformen för alumnerna (81 procent) är tillsvidareanställning. 
Mindre vanligt är provanställning (sju procent) och annan tidsbegränsad anställning 
(tre procent). Endast en procent uppgav att de har ett vikariat.  
    

Diagram 9 
Huvudsaklig sysselsättning, mars 2004 (procent) 
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Tre år efter examen har majoriteten av alumnerna (86 procent) arbete. Sju procent är 
föräldralediga och utav dessa är 90 procent kvinnor. Övriga är sysselsatta med till ex-
empel eget företag, studier på högskola eller med forskarutbildning. Endast tre pro-
cent uppger att de är arbetslösa.14  
 

 
Diagram 10 

Arbetsmarknadssektor (procent) 
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(n=775-818) 
 
Den största andelen alumner finns inom den privata sektorn (45 procent) och den 
lägsta inom olika organisationer och inom landstinget. En stor grupp av alumnerna 
(35 procent) arbetar inom den kommunala sektorn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
14 Alla svarsalternativ är inte redovisade på grund av få svarande.   

 17



Diagram 11 
Yrkestillhörighet (procent) 
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I enkäten fick alumnerna ange vilken yrkesgrupp de tillhörde i mars 2004.15 Med yr-
kestillhörighet avses arbetare, tjänsteman, företagare samt om personen har en ar-
betsledande funktion. Totalt arbetar 79 procent av alumnerna som tjänstemän. Den 
lägsta andelen (en procent) arbetar som företagare. 19 procent anser sig tillhöra yrkes-
gruppen arbetare, trots att de har en akademisk utbildning.   
 
 

Diagram 12 
Examensgrupp och yrkesgrupp (procent) 
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(n=777-818)  
 

SVI har störst andel alumner från yrkesgruppen tjänstemän (94 procent). Alumner 
från IVOSA har minst andel tjänstemän (59 procent), dock har gruppen högst andel 
alumner som är tjänstemän med arbetsledande funktion (25 procent). Alumner med 
lärarexamen är de som i störst utsträckning (29 procent) anser sig vara arbetare. EHV 
har störst andel egna företagare (fyra procent).   
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
15 Det svarsalternativ som inte finns med i diagram elva är; annan, ange vad. 
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Diagram 13 
Kön och yrkesgrupp (procent) 
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Kvinnor och män arbetar i ungefär lika stor utsträckning som tjänstemän. Däremot 
har fler män (19 procent) än kvinnor (elva procent) en arbetsledande funktion som 
tjänsteman.  
 
 

Tabell 2 
Vanligaste yrket inom examensgrupperna (procent) 

 Examensgrupp  Största yrkeskategorien Procent 

 MSI  Systemerare & programmerare 65 

 LE  Grundskollärare 50 

 IVOSA  Sjuksköterskor 44 

 HUM  Gymnasielärare i allmänna ämnen 32 

 EHV  Revisorer 24 

 SVI  Administratörer i offentlig förvaltning 20 

 HIE  Civilingenjör  14 

 TD  Systemerare & programmerare 11 

  
Alumnernas yrkesspridning är olika stor inom examensgrupperna. Minst spridning 
har MSI då 65 procent av alumnerna arbetar som systemerare och programmerare, 
medan TD har den största yrkesspridningen.  
 
Mer än hälften (63 procent) av alumnerna anser att de har ett arbete som helt eller till 
största del överensstämmer med deras utbildning.16 28 procent uppger att arbetet till 
viss del överensstämmer med utbildningen. Endast åtta procent av alumnerna arbetar 
inom ett helt annat område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Svarsalternativen var; helt eller till störst del, till viss del, helt annat område och utbildningen var inte inriktad 
mot något särskilt område. I diagram tolv redovisas enbart helt eller till största del och till vis del. 
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Diagram 14 
Examensgrupp och arbetets överensstämmelse med utbildningen (procent) 
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IVOSA och LE har högst andel alumner som anser att deras arbete helt eller till 
största del motsvarar utbildningen. Inom TD och HIE ser det annorlunda ut efter-
som över hälften menade att arbetet enbart till viss del överensstämmer med utbild-
ningen. Alumnerna från SVI skiljer sig från de övriga genom att 17 procent arbetar 
inom ett helt annat område än vad deras utbildning syftade till.     
 
Då alumnernas arbete i stor utsträckning stämmer överens med deras examen är det 
rimligt att anta att de har arbeten som kräver högskoleutbildning. 90 procent av 
alumnerna har också angett detta, medan nio procent har uppgett att de har arbeten 
som enbart kräver grundskole- eller gymnasieutbildning. Alumner från HUM skiljer 
sig från de övriga då 31 procent inom denna grupp har arbeten som endast kräver 
grundskole- eller gymnasiekompetens.  
 
 
3.3 Alumnernas arbetssituation 
Nästan alla alumner (91 procent) är mycket eller ganska nöjda med sitt arbete. Endast 
en liten andel (två procent) är mycket missnöjda med sitt arbete.  
 
 

Diagram 15 
Examensgrupp och inställning till arbetet (procent) 
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Alumner från IVOSA är mest positiva till sitt arbete. Av dem är lite mer än hälften 
(59 procent) mycket nöjda och ingen av dessa alumner har uppgett att de är mycket 
missnöjd med sitt arbete. SVI och HIE (16 procent för båda) har högst andel alumner 
som är ganska eller mycket missnöjda med sina arbeten.  
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Diagram 16 
Kön och arbetstid per vecka (procent) 
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(n=773-818) 
 

Drygt hälften av alumnerna arbetar 41 till 59 timmar under en normal arbetsvecka 
Fyra procent uppgav att de arbetade över 60 timmar per arbetsvecka. En högre andel 
män (67 procent) än kvinnor (50 procent) arbetar 41 timmar eller mer per vecka.  
 
 

Diagram 17 
Examensgrupp och arbetstid per vecka (procent) 
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Högst andel alumnerna från EHV (70 procent) arbetar 41 timmar eller mer i veckan. 
Från HUM har 15 procent av alumnerna uppgett att de arbetar mindre än fem tim-
mar per vecka, vilket är högt jämfört med de andra examensgrupperna. För majorite-
ten av alumnerna inom samtliga examensgrupper är arbetstiden mellan 35 och 50 
timmar per vecka.     

 
Hälften av alumnerna (54 procent) anser att deras arbetstid är lagom. Endast fyra pro-
cent vill arbeta fler timmar. Önskan att arbeta färre arbetstimmar är högst bland 
kvinnorna (45 procent), men en ganska stor andel av männen (36 procent) skulle även 
vilja arbeta mindre.  
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Diagram 18 
Månadslön, heltidsanställda (procent) 
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(n=760-818) 
 
I enkäten fick alumnerna ange sin lön och för att kunna jämföra dessa har deltidslö-
nerna räknats om till heltidslöner. Majoriteten av alumnerna (74 procent) har en må-
nadslön på över 20 001 kr. Vanligast är löner mellan 20 001 och 25 000 kronor i må-
naden och hälften av alumnerna befinner sig inom detta löneintervall. Åtta procent 
av alumnerna har en månadslön som överstiger 35 001, medan 26 procent av alum-
nerna har en lön på 20 000 kronor eller mindre i månaden.  
 

 
Diagram 19 

Examensgrupp och månadslön, heltidsanställda (procent) 
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Alumner från HUM arbetar i störst utsträckning (45 procent) för en lön under 20 000 
kronor i månaden. HUM har även en lika hög andel alumner som har en månadslön 
som ligger mellan 20 001 och 25 000 kronor. I övriga examensgrupper är denna löne-
intervall den största. MSI har högst andel alumner (35 procent) som tjänar mellan 25 
001 och 30 000 kr per månad. Alumner som tjänar mer än 40 001 kronor i månaden 
kommer från EVH (fyra procent) och SVI (två procent).  
 
 
3.4 Förändring av arbetssituationen  
38 procent av alumnerna har under de senaste tolv månaderna sökt arbete, vilket ty-
der på att de vill förändra sin arbetssituation. Det är främst alumnerna från TD som 
vill byta arbete. Bland dem har 19 procent aktivt sökt fler än 20 arbeten den senaste 
tolvmånadersperioden. Inom var och en av de övriga examensgrupperna har ungefär 
20 procent av alumnerna sökt ett till fem arbeten det senaste året. I högre utsträck-
ning är det kvinnor som sökt andra arbeten.   
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Diagram 20 
Studieplaner för de närmaste tre åren (procent) 
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Ett annat sätt att förändra sin arbetssituation på kan vara att börja studera igen. Idag 
studerar redan en liten andel av alumnerna, medan 22 procent skulle vilja studera vi-
dare, 20 procent i Sverige och två procent utomlands. Hälften av alumnerna ville inte 
läsa mer, andra är mer osäkra; 24 procent svarade att de inte visste.  
 
Av de 187 alumner som vill studera vidare är 71 procent intresserade av att läsa på 
högskolenivå (grundläggande) och 16 procent vill ägna sig åt forskarstudier. Mer än 
hälften (54 procent) av alumnerna från IVOSA skulle vilja läsa vidare, och utav dessa 
vill majoriteten (74 procent) studera på högskolenivå. Lägst andel alumner (tio procent) 
som är intresserade av fortsatta studier finns inom examensgruppen HIE. 
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4. Alumnernas syn på sin utbildning och arbetets krav 
 

Synen på utbildningen påverkas av hur lång tid som har förflutit efter examen. Ju 
längre tid som går desto mer positiv tenderar bedömningen av utbildningen att bli. 
En längre tidsperiod kan göra att alumnerna glömmer bort delar av sin utbildning. 
Därigenom kan det vara svårt för alumnerna att urskilja vad de har lärt sig under stu-
dietiden jämfört med vad de har lärt sig i arbetslivet. Att genomföra en alumnunder-
sökning alltför kort tid efter examen medför svårigheter för alumnerna att distansera 
sig till utbildningen. Vidare är det möjligt att en del alumner inte hunnit etablera sig 
på arbetsmarknaden och att de inte har fått tillräckligt med yrkeserfarenhet för att 
kunna göra en bedömning. (Armgard, Fasth och Nelsson 2002). 
 
När enkätundersökningen genomfördes var det tre år sedan alumnerna tog examen, 
vilket förmodas vara en rimlig tidsperiod för att hinna etablera sig på arbetsmarkna-
den. Majoriteten av alumnerna är nöjda med sin utbildning och resultaten visar att 
det finns det en balans mellan kraven från arbetslivet och kunskaperna från studieti-
den.   
  
 
4.1 Allmän bedömning av utbildningen 
En stor del av alumnerna är nöjda med sin utbildning (ganska nöjda 68 procent och 
mycket nöjda 26 procent). Resultaten stämmer väl överens med studenternas bedöm-
ning av sin utbildning i Erikssons (2004) studie, då 90 procent menar att den är bra el-
ler mycket bra. För att få en bild av hur alumnerna värderar sin utbildning idag, fick 
de bedöma sex övergripande områden.  
 

1. Undervisning 
2. Ämnesinnehåll 
3. Kurslitteratur 
4. Studiemiljö 
5. Praktik/arbetsplatsförlagd utbildning17  
6. Examensarbete/projektarbete 

 
Den bild som framkommer visar att alumnerna är nöjda med undervisningen, ämnes-
innehållet, kurslitteraturen, studiemiljön och examensarbetet/projektarbetet. Mellan 
84 och 94 procent av alumnerna har angett alternativen mycket eller ganska bra.18 
Den höga andelen alumner som är nöjda med kurslitteraturen skiljer sig från Eriks-
sons (2004) resultat, som visar att mer än hälften av studenterna inte är nöjda.19 Har 
standarden på kurslitteraturen förändrats eller spelar tidsaspekten in?  
 
I vilken utsträckning praktik ingick i utbildningen varierar. Inom LE och IVOSA har 
nästan alla alumner haft praktik. Minst praktik har alumner från SVI haft (42 procent). 
Inom TD, HIE och HUM varierar andelen alumner som haft praktik mellan 73 och 
80 procent. Av alumnerna som hade praktik ansåg 72 procent att den var ganska bra. 
 
 
 

                                                 
17 Fortsättningsvis skrivs enbart praktik.  
18 Alumnerna valde mellan alternativen; mycket dåligt, ganska dåligt, ganska bra, mycket bra och inte aktuellt. 
För att ge en rättvis bild av svarsfördelningen har svarsalternativet inte aktuellt tagits bort.  
19 Jämförelser med övriga alternativ är inte möjligt då deras motsvarighet inte finns i Eriksson (2004) studie 
Mellan bakgrund och framtidsdröm. 
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 Diagram 21 
 Examensgrupp och bedömning av praktik (procent) 
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Andelen alumner som tyckte att praktiken var ganska eller mycket bra redovisas i di-
agram 21. Mest nöjda är alumner från LE och IVOSA och minst nöjda är alumner 
från MSI.  
 
 
4.2 Färdighetsträning genom utbildning   
De färdigheter som studenterna ska förvärva under sin studietid kan delas in i tre 
grupper, allmänna, professionella och akademiska färdigheter (Eriksson 2004). I denna 
studie ingår inte den tredje eftersom färdigheterna varierar beroende på utbildning. 
Nedan följer en beskrivning av allmänna och professionella färdigheter. 
 

Allmänna färdigheter är de övergripande förmågor som studenterna förväntas för-
värva under sin utbildning, t ex förmåga att göra självständiga och kritiska be-
dömningar och förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. 
 
Professionella färdigheter är olika typer av skicklighet som innefattar informations-
sökande och interaktion med andra, d v s studenternas förmåga att hantera om-
världen. Dessa förmågor har en tydlig anknytning till det kommande arbetslivet.  
(Eriksson 2004:51) 

 
De allmänna och professionella färdigheter som alumnerna bedömde i enkäten visas 
nedan. En liknande bedömning gjorde studenterna i Erikssons (2004) studie och i de 
fall där svarsalternativen sammanfaller blir en jämförelse möjlig.  

 
 

 
Allmänna färdigheter 

 
Professionella färdigheter 

 

 Argumentera och övertyga  Arbeta i team/samarbeta med andra 

 Följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet   Använda IT för information och kommunikation 

 Göra skriftliga presentationer  Använda dator som arbetsverktyg 

 Göra muntliga presentationer  Använda utrustning (verktyg, maskiner) 

 Göra presentationer på engelska  Förklara för lekmän/icke specialister 

 Medverka i förändringar  Göra matematiska/ekonomiska sammanställningar 

 Självständigt lösa problem  Vara serviceinriktad 

 Ta egna initiativ och vara kreativ   
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Tabell 3 
Färdighetsträning alumnerna är mycket och ganska nöjda med (procent) 

Färdighetsträning i … 
 

Mycket nöjd och  
 ganska nöjd 

Andel som fick 
träning 

 1. Arbeta i team/samarbeta med andra                            (Professionell) 93 
 

98 

 2. Göra skriftliga presentationer                                       (Allmän) 92 
 

100 

 3. Självständigt lösa problem                                           (Allmän) 91 
 

99 

 4. Ta egna initiativ och vara kreativ                                  (Allmän) 85 
 

99 

 5. Göra muntliga presentationer                                       (Allmän) 79 
 

98 

 6. Använda datorn som arbetsverktyg                              (Professionell) 75 
 

96 

 7. Följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet        (Allmän) 79 
 

90 

 8. Argumentera och övertyga                                           (Allmän) 75 
 

92 

 9. Använda IT för information och kommunikation           (Professionell) 69 
 

93 

 10. Göra matematiska/ekonomiska sammanställningar   (Professionell) 79 
 

69 

 11. Medverka i förändringar                                              (Professionell) 64 
 

77 

 12. Vara serviceinriktad                                                    (Professionell) 64 
 

71 

 13. Förklara för lekmän/icke specialister                          (Professionell) 63 
 

71 

 14. Göra presentationer på engelska                               (Allmän)  56 
 

66 

(n≈813-818) 
 
 
Alumnerna är mest nöjda med; arbeta i team/samarbeta med andra, göra skriftliga 
presentationer och självständigt lösa problem,20 vilket stämmer väl överens med 
Erikssons (2004) resultat.21 Alumnerna är mer nöjda med att göra muntliga presenta-
tioner samt argumentera och övertyga än studenterna i Erikssons undersökning 
(2004) då endast hälften av dem var nöjda. Vidare visar resultaten att 63 procent av 
alumnerna är nöjda med träningen i hur de förklarar för lekmän/icke specialister, vil-
ket skiljer sig från studenterna i Mellan bakgrund och framtidsdröm (2004) då knappt hälf-
ten av dem är nöjda med detta. Minst nöjda är alumnerna (56 procent) med presenta-
tioner på engelska, vilket kan jämföras med att ungefär 60 procent av studenterna är 
nöjda med den träningen (Eriksson 2004).  
 
Färdighetsträningen som inte redovisas i tabellen är användandet av utrustning (ma-
skiner, verktyg). Omkring 30 procent av alumnerna fick träning i detta och av dem är 
hälften mycket eller ganska nöjda. Alumner som främst tränades i användandet av ut-
rustning kommer från TD och HIE. Av alumnerna från TD är mer än hälften miss-
nöjda (55 procent) och andelen missnöjda från HIE är 39 procent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Svarsalternativen var; mycket missnöjd, ganska missnöjd, ganska nöjd, mycket nöjd och förekom ej. 
21 Från Erikssons (2004) studie redovisas alternativet nöjd. I denna undersökning redovisas en sammanslagning 
av mycket och ganska nöjd.  Jämförelserna bör därför beaktas med viss försiktighet.  
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4.2.1 Färdighetsträning i engelska 
Alumnerna var minst nöjda med träningen i engelska och därför undersöks hur stor 
andel, inom respektive examensgrupp, som fått träning i engelska och i vilken ut-
sträckning de var nöjda. 
 
 

Diagram 22 
Förekomsten av presentationer på engelska och andelen missnöjda (procent) 
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I samtliga examensgrupper förkom träning i presentationer på engelska, men främst 
inom MSI, EHV, TD, HIE och SVI. Lägst andel återfinns inom IVOSA. Den högsta 
andelen missnöjda alumner kommer från TD (60 procent), vilket följs av HIE (55 pro-
cent). Alumner från HUM tillhör den examensgrupp där lägst andel alumner är miss-
nöjda (30 procent).   
 
 
4.3 Färdighetskrav i arbetslivet 
Alumnernas arbetsuppgifter ställer krav på de allmänna och professionella färdighe-
ter som de tillförskansat sig genom sin utbildning.  
 

Tabell 4 
Färdighetskrav i arbetet 

Arbetsuppgifterna ställer i hög gradkrav på att … 
 

I hög grad  
(procent)  

 1. Ta egna initiativ och vara kreativ                                        (Allmän)                80 

 2. Använda datorn som arbetsverktyg                                    (Professionell)       79 

 3. Självständigt lösa problem                                                  (Allmän)              78 

 4. Arbeta i team/samarbeta med andra                                  (Professionell)       76 

 5. Vara serviceinriktad                                                            (Professionell)       71 

 6. Använda IT för information och kommunikation                 (Professionell)       60 

 7. Följa kunskapsutveckling inom arbetsområdet                   (Allmän)               52 

 8. Medverka i förändringar                                                      (Allmän)               52 

 9. Argumentera och övertyga                                                  (Allmän)               51 

 10. Göra muntliga presentationer                                            (Allmän)                47 

 11. Göra skriftliga presentationer                                            (Allmän)               46 

 12. Förklara för lekmän/icke specialister                                 (Professionell)       43 

 13. Göra matematiska/ekonomiska sammanställningar         (Professionell)      21 

 14. Göra presentationer på engelska                                      (Allmän)               20 

 15. Använda utrustning (verktyg, maskiner)                           (Professionell)       12 
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Alumnerna uppgav att arbetslivet i större utsträckning ställer krav på professionella 
färdigheter jämfört med kraven på allmänna färdigheter. Det krav som alumnerna 
anser att arbetsgivarna till störst del ställer krav22 på (80 procent) är att de ska kunna ta 
egna initiativ och vara kreativa. Andra färdigheter som en stor del av alumnerna be-
höver kunna är; att använda datorn som arbetsverktyg, att självständigt kunna lösa 
problem och att kunna arbeta i team eller samarbeta med andra. Minst krav ställs på 
att kunna använda utrustning (12 procent).  
 
 
Färdighetsträning via utbildning 
 

 Arbetsuppgifter ställer i hög grad krav på 
 

 1. Arbeta i team/samarbeta med andra    (Professionell)  1. Ta egna initiativ och vara kreativ                         (Allmän) 

 2. Göra skriftliga presentationer                (Allmän)  2. Använda dator som arbetsverktyg                       (Professionell) 

 3. Självständigt lösa problem                    (Allmän)  3. Självständigt lösa problem                                   (Allmän) 

 4. Ta egna initiativ och vara kreativ          (Allmän)  4. Arbeta i team/samarbeta med andra                   (Professionell) 

 5. Göra muntliga presentationer               (Allmän)  5. Vara serviceinriktad                                             (Professionell) 

 6. Använda datorn som arbetsverktyg      (Professionell)  6. Använda IT för information och kommunikation  (Professionell) 

 
Färdighetsträningen ovan är de som alumnerna är mest nöjda med. Arbetsuppgifter-
na är de som, enligt alumnerna, arbetsgivarna i störst utsträckning ställer krav på. 
Alumnerna är mest nöjda med den allmänna färdighetsträningen i utbildningen. I ar-
betslivet är det tvärtom, där värderas de professionella färdigheterna Alumnerna är 
nöjda med färdighetsträningen i att göra skriftliga och muntliga presentationer, där-
emot ställer arbetsgivarna inte höga krav på att de ska kunna detta. Istället lyfter 
alumnerna fram arbetsuppgifter som ställer krav på servicemedvetenhet och förmå-
gan att kunna använda IT för information och kommunikation. 
 
 
4.3.1 Rekryterarnas krav på anställdas färdigheter  
Under intervjuerna fick rekryterarna fylla i ett formulär23 där de bedömde i vilken ut-
sträckning de ansåg att anställda skulle klara av olika färdigheter. Syftet var att kunna 
jämföra svaren med de färdigheter som alumnerna angett (i enkäten) att de fått genom 
sin utbildning vid Växjö universitet. I likhet med alumnerna värderade rekryterarna i 
hög grad att anställda självständigt ska kunna lösa problem. Vidare ansåg flertalet av 
rekryterarna att det även var viktigt att klara av att använda datorn som arbetsverktyg 
samt att arbeta i team/samarbeta med andra.  
 
Andra färdigheter som rekryterarna till viss del ansåg att anställda bör ha är service-
medvetenhet, att de kan använda IT för information och kommunikation, argumen-
tera och övertyga samt göra muntliga presentationer, vilket stämmer väl överens med 
alumnernas bedömning.   
 
Slutligen ansåg rekryterarna och alumnerna att presentationer på engelska och mate-
matiska/ekonomiska sammanställningar var mindre väsentliga kunskaper. Jämförel-
sen mellan alumnerna och rekryterarna visar att deras bedömning av krav på färdig-
heter i arbetslivet till stor del överensstämmer.  
  
 

                                                 
22 I enkäten kunde alumnerna välja mellan alternativen; inte alls, i viss mån och i hög grad.   
23 För Frågeblankett till rekryterare se Appendix 3. 
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 5. Alumnerna om livet efter examen   
 

Vi genomförde 37 djupintervjuer med alumner som bodde/arbetade i Växjö (19), 
Malmö (nio) och Stockholm (nio). Syftet med intervjuerna var att följa upp intressanta 
områden från enkäten. Resultatet från intervjuerna visar att valet av utbildning styr-
des till stor del av alumnernas intresse för ett särskilt ämne. Medan geografisk närhet 
och universitetets rykte i stor utsträckning påverkade valet av universitet. Alumnerna 
upplevde utbildningstiden som utvecklande, både personligt och akademiskt. De ång-
rar inte sina studier, men de var inte heller helt nöjda med sin utbildning eller med 
Växjö universitet.  
 
Under studietiden funderade inte många av alumnerna på framtida arbete. De flesta 
trodde att utbildningen skulle resultera i ett arbete och att de inte skulle bli arbetslösa. 
Alumner som i högre grad tänkte på framtida yrken läste framförallt mer yrkesinrik-
tade utbildningar såsom lärarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen.  
 
Alumnernas väg ut i arbetslivet såg olika ut. En del hade lättare än andra. Många har 
aldrig varit arbetslösa, men det finns några som har haft längre eller kortare perioder 
av arbetslöshet. Det finns även de alumner som än idag inte har lyckats få arbete 
inom de områden som de utbildade sig för. Istället arbetar de med okvalificerade ar-
beten. Synen på framtida arbeten förändrades efter en tid i arbetslivet och grundläg-
gande idag är att ha ett arbete som är utvecklande och stimulerande. Det behöver 
inte betyda en stegrande karriärutveckling, utan enbart att få lära sig nya saker och ta 
sig an nya utmaningar.  
 
 
5.1 Val av utbildning och universitet 
Alumnernas intresse för ett ämne styrde främst valet av utbildning. En del utvecklade 
redan under barndomen ett intresse för ett visst yrkesområde, andra följde inrikt-
ningen de hade under gymnasietiden. Några alumner letade upp utbildningar som de 
tyckte verkade vara spännande och lät det styra valet. Andra kunde inte förklara valet 
av utbildning eller universitet, utan menade att det mer berodde på tillfälligheter. Yt-
terligare tre orsaker till val av universitet beskrivs nedan.  
 
Geografisk närhet är ett uttryck för möjligheten att kunna pendla till och från universi-
tetet. Denna närhet ville främst äldre alumner med familj ha samt yngre alumner som 

önskade bo kvar hemma för att slippa ta studielån. Geografisk 
närhet kan även betyda att universitetet inte ska ligga för långt 
från hem, familj och vänner. Möjligheten att kunna ta sig hem 
på några timmar eftersträvade främst yngre alumner som 
flyttade hemifrån för första gången. För många verkade Växjö 
vara en mysig stad med ett lagom stort universitet. Att 

universitetet var nytt och fräscht samt att det fanns ett Campus som verkade vara 
trevligt bidrog till ett positivt intryck.  

Jag tyckte att det var ett
lagom avstånd när jag
var 20 år och skulle
flytta hemifrån. Jag åkte
iväg men det var ändå
lätt att åka hem till
kompisar och familjen.  

 
Jag valde inte Växjö
medvetet. jag ville
egentligen studera i
Göteborg, men sen kom
jag in som reserv i
Växjö.   

Flera alumner berättade att Växjö universitet inte var deras 
förstahandsval, utan lättheten till att få en utbildningsplats vid 
Växjö universitet gjorde att de började studera här. 
Egentligen ville de hellre studera i Lund, Göteborg eller 
Uppsala, men dessvärre räckte inte betygen till. Då en del 
alumner förstod att det skulle vara svårt för dem att komma 
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Växjö universitets rykte medförde att några alumner blev intresserade; de hade hört att 
Växjö universitet hade bra utbildningar och därför sökte de sig hit. Andra rekom-
menderades att välja Växjö av kompisar, släktingar eller andra bekanta som tidigare 
läst vid universitetet eller bott i staden.   
 
En del valde Växjö universitet för dess goda rykte, samtidigt ger det inte svar på om 
alumnerna var nöjda med sitt val. Skulle alumnerna däremot välja samma universitet 
och utbildning igen kan det ge indikationer på om de är nöjda med tiden i Växjö. 
Därför är det positivt att de flesta alumner uttryckte att de skulle göra samma val av 
universitet om de idag fick välja om. De upplevde att universitetet var trevligt och bra 
eftersom det inte var större än att de kunde ha kontakt med föreläsare och annan 
personal. En del alumner nämnde att Campus bidrog till deras positiva syn. Många 
alumner ser tillbaka på sin studietid som en rolig och trevlig tid i sitt liv som de inte 
skulle vilja välja bort.  
 
Flertalet alumner var även nöjda med utbildningen och tyckte att de hade valt rätt. 
Efter några år i arbetslivet har alumnerna fått yrkeserfarenhet, vilket gjorde att de 
upptäckte utbildningens begräsningar. De var inte direkt 
missnöjda med utbildningen, utan snarare med vilka 
yrkesmöjligheter som den gav dem efteråt. Begränsade 
möjligheter till utveckling i arbetet gjorde att en del alumner 
var tveksamma till om de skulle välja samma utbildning 
igen. Några få alumner var i högre grad missnöjda med 
utbildningen då den inte öppnade upp så många dörrar i arbetslivet som de förvänta-
de sig. Hade dessa alumner haft den kunskap de har idag skulle de förmodligen ha 
valt en annan inriktning eller till och med en annan utbildning.  

Jag är inte alls missnöjd med
min utbildning och jag tror
nog att jag göra samma val
igen. Jag skulle även välja
samma universitet, även om
utbildningen inte alltid höll
högsta kvalité.  

 
 
5.2 Utveckling under utbildningstiden  
Alumnerna upplevde att de hade utvecklats och/eller förändrats under studietiden 
vid Växjö universitet. En del hade svårt att förklara hur de hade förändrats, däremot 
tyckte de att det mest betydelsefulla med studierna var att de fick kontakter som de 
kunde använda i yrkeslivet. Andra var mer tydliga i sina svar och de kan delas in i två 
olika kategorier, personlig utveckling och akademisk utveckling.  
 
Personlig utveckling betyder att alumnerna efter några års studier kände att de hade bli-
vit mer självständiga. De fick bättre självförtroende samt blev mer öppna och framåt. 
Vidare växte de som människor, mognade och lärde känna sig själva bättre. Genom 
universitetsstudierna fick de lära sig frihet under ansvar. Alumner som flyttade hem-
ifrån lärde sig ta ansvar för sig själva och vågade i högre grad tro på sig själva.  
 
Akademisk utveckling innebär att alumnerna fick mer ämneskunskaper och utvecklades 
språkmässigt. De tillförskansade sig kunskaper som kunde användas praktiskt. Vidare 
utvecklade de en helhetssyn som gjorde att de bättre kunde analysera omvärlden. 
Framförallt utvecklades alumnernas kritiska tänkande och förmågan att kunna reflek-
tera.  
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in på något av de större universiteten valde de att direkt söka till Växjö universitet.  



5.3 Tankar på framtiden under studietiden 
Under studietiden funderade alumnerna sällan på vad som skulle hända efter examen. 
För många existerade inte några konkreta framtidsplaner. Oftast hade alumnerna 
kortsiktigt fokus som innebar att de ville klara av 
examinationerna. De inriktade sig på att bli klara med 
studierna och därför fick funderingar på arbete vänta. 
Arbetslöshet oroade dem inte, utan på något sätt skulle det 
nog ordna sig eftersom de skulle ha en universitetsutbildning. 
Få var inriktade mot ett särkilt företag eller en myndighet, 
utan istället föredrog alumnerna att arbeta i den privata sektorn framför den offentli-
ga. De flesta hade inte några påtagliga karriärdrömmar, utan det betydande var att få 
ett arbete som var utvecklande och som de kunde trivas med.  

Jag tänkte inte på något
specifikt yrke, utan jag
fokuserade mer på
studierna och sen fick
jag se vad arbetsmark-
naden innebar när jag
var färdig.   
 

 
Alumner som i större utsträckning funderade på framtiden utbildade sig till lärare, 
sjusköterskor och datateknisk personal. Även om de inte hade några konkreta mål-
sättningar om var de ville arbeta var de optimistiska till att få arbete. Dessa alumner 
beskriver hur lätt det var att få ett arbete efter utbildningen eftersom arbetsmark-
nadsläget var bra för dem.  
 
 
5.4 Förberedelse för arbetslivet under studietiden 
Alumnerna funderade inte mycket på framtida arbetsmöjligheter under studietiden, 
vilket till viss del kan förklaras av hur utbildningen förberedde dem inför arbetslivet. 
Alumnerna uttryckte att de genom sin utbildning fick en bra och bred kunskapsbas 
att stå på. Universitetet tillhandhöll redskapen och i arbetslivet fick de sedan lära sig 
de konkreta sakkunskaperna inom sitt yrkesområde. Bredden öppnade upp för 
många möjligheter i arbetslivet. Samtidigt skapade även bredden problem eftersom 
den genererade en osäkerhet kring vad de kunde arbeta med. Utbildningens bredd 
gjorde det svårt att få en överblick över arbetsmöjligheterna, främst gäller det alum-
ner från examensgrupperna24 SVI, MSI samt HUM och till viss del EHV. Universi-
tetsstudierna var som en egen värld skild från arbetslivet och flera menade att de fick 
en chock när de kom ut i arbetslivet efter examen.   
 
Praktik ses av många som en bra förberedelse för det kommande arbetslivet, även av 
de som inte hade någon. Praktik fanns främst inom examensgrupper med tydlig yr-
kesinriktning, till exempel inom TD, IVOSA och LE. HUM är en examensgrupp 
som har mindre tydlig yrkesinriktning, men som ändå har praktik inom Programmet 

för internationell administration med språk (IAL). Till stor del 
var de alumner som hade praktik nöjda med den. De tyckte att 
den var givande och att de genom den fick en inblick i hur de 
kunde använda sina teoretiska kunskaper praktiskt. Trots detta 
önskade sig alla mer praktik, vilket förmodligen kan förklaras av 

att den var givande. De eftersträvade även mer anknytning till arbetslivet på andra 
sätt, till exempel föreslog alumnerna mentorskap och att personer från arbetslivet 
håller i föreläsningar. Alumnerna ansåg att både universitetet och arbetslivet skulle 
tjäna på detta. En del menade att universitet ibland inte riktigt förstod hur arbetslivet 
fungerade och att en kontakt skulle kunna utveckla och öka denna förståelse. På 
samma sätt skulle arbetslivet tjäna på att studenter kom ut till dem eftersom arbetsli-
vet då skulle kunna ta del av nyheter och kunskaper från universitetsvärlden. Det 

Vi hade en praktikpe-
riod och då fick man
lite inblick i hur ens
studier skulle kunna
komma till använd-
ning i arbetslivet.  

                                                 
24 För en förklaring av examensindelningen och dess förkortningar se avsnitt 2.1 Examensindelning sida tio.   
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som skiljer HUM eller snarare IAL från TD, IVOSA och LE är att de alumnerna 
trots praktiken hade svårt att förstå hur de skulle kunna använda sina kunskaper 
praktiskt i arbetslivet. På grund av programmets bredd upplevde de att det var svårt 
att förklara syftet med programmet och vad de hade läst för arbetsgivare. Därför blev 
det svårt för arbetsgivarna att förstå vilken användning de kunde ha av dessa alum-
ner.  
 
Liknande problem hade alumner från examensgrupper med mindre tydlig yrkesin-
riktning. Dessa alumner hade inte haft någon form av praktik. Kontakt med arbetsli-
vet fick de oftast vid uppsatsarbeten genom intervjuer eller enkäter. Något som i hög 
grad skedde på alumnernas egna initiativ. De menade att denna koppling till arbetsli-
vet inte alls var tillräcklig. Den gav dem inte någon inblick i 
yrkesområden som de i framtiden kunde arbeta med. Under 
utbildningstiden hade de alltså en liten förståelse för hur de 
konkret skulle kunna få användning av sin utbildning. De var 
dock överens om att den nog skulle leda till ett arbete och 
inte till arbetslöshet. Även om alumnerna tyckte att praktik 
skulle vara bra såg de inte praktik som en bra lösning på hur kontakten med arbetsli-
vet skulle kunna förbättras. De menade att praktik skulle vara praktiskt omöjligt att 
genomföra på grund av mängden studenter. En bättre lösning vore att arbetslivet i 
högre grad besökte universitetet. Genom att till exempel hålla i föreläsningar som rik-
tades mot ett särskilt område eller en specifik arbetsplats. Alumnerna såg gärna att 
föreläsningar hölls inom programmets eller kursens ramar.  

De skulle vara fler föreläs-
ningar som är jobbinrikta-
de. För arbetslivet kommer
verkligen som en stor
chock. Jag förstår inte hur
man kunde invaggas i en
sådan falsk föreställning
under fem år.  

 
Arbetsmarknadsdagar tyckte även flera alumner var bra, men upplevdes som oper-
sonliga och att det inte var lätt att få kontakt eller bra inblick i ett företag, myndighet 
eller organisation. Genom föreläsningar skulle en helt annan kontakt och närhet 
kunna skapas. Föreläsare ska inte enbart komma från de arbetsplatser som anses vara 
attraktiva, till exempel Utrikesdepartementet, EU, Riksbanken och Ericsson, utan 
från mer vanliga arbetsplatser där majoriteten faktiskt kommer att arbeta. Alumnerna 
menade inte att arbetslivet ska styra utbildningen, utan enbart att kontakten ska ge en 
tydligare inblick i arbetslivet och därmed öka förståelsen för deras teoretiska kunskap. 
Alumner som före sin studietid hade arbetat upplevde att deras erfarenhet från ar-
betslivet hjälpte dem att lättare koppla ihop teori och praktik. En bättre kontakt med 
arbetslivet ansågs därigenom som bra, men att den inte ska ske på bekostnad av det 
akademiska utbudet. Kontakten ska snarare ses som ett bra komplement som kan 
öka studenternas förståelse för det ämne de läser.  
 
 
5.5 Vägen till arbete 
När alumnerna tog examen läsåret 2000/2001 rådde stor brist på sjuksköterskor och 
lärare. Dessa alumner sökte i stort sett inte arbete via 
platsannonser, utan fick istället arbete via kontakter som de 
hade skapat före eller under sin utbildningstid. Ett annat 
vanligt sätt att få arbete på var att ringa runt till arbetsgivare 
och höra vad de hade att erbjuda för arbete, lön och 
förmåner. Därefter fick alumnerna själva bestämma om de ville ha arbetet eller inte. 
En del av dessa alumner började söka arbete redan innan studietidens slut, andra 
först efter examen. I genomsnitt dröjde det från någon dag till två månader innan de 
hade fått arbete. Att det tog lite längre tid för en del berodde oftast på självvald le-
dighet. De ville ha en paus efter studierna innan de började arbeta. 

Jag använde mig inte
av annonser. Jag
bestämde mig för att
ringa runt och jag fick
napp nästan med en
gång.  
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Alumnerna från HUM, SVI, EHV, TD och MSI använde sig av en eller flera meto-
der för att få arbete. Det kunde vara genom kontakter som de hade skapat under sin 
utbildningstid, företrädesvis under en praktikperiod, genom bekanta eller genom en-
gagemang i föreningar. Hade alumnerna ett intresse för en särskild arbetsplats ringde 
de dit och presenterade sig eller skickade ett personligt brev. Samtidigt sökte de även 
arbeten via annonser på arbetsförmedlingen, i olika medier och genom rekryterings-
företag. Hur alumnerna i slutändan fick arbete varierar, dock verkar kontakter ha spe-
lat en stor roll. Hur lång tid det tog innan de fick arbete skiljer sig åt, allt från några 
dagar upp till ett år. Alumnerna sökte arbeten som de både var kvalificerade för och 
överkvalificerade för. 
 
 
5.5.1 Val av arbets- och bostadsort efter examen 
Alumnerna som intervjuades bor idag antingen i Växjö, Malmö eller i Stockholm. De 
som valde att bo kvar i Växjö kände till stor del att de hade en anknytning till staden 
genom familj, släktingar eller vänner. Gemensamt för dem var att de under sin upp-
växttid hade haft en närhet till Växjö kommun. Detta genom att deras uppväxtort låg 
i kommunen, i Kronobergs län eller i ett angränsande län. Att bo nära familj och vän-
ner betydde mycket för alumnerna i Växjö, men även för de som flyttade till Malmö. 
Alumnerna som flyttade till Malmö hade i hög grad anknytning till Skåne. Det kändes 
naturligt för dem att flytta tillbaka, eftersom de inte ville stanna kvar i Växjö då 
många studiekamrater flyttade därifrån. Växjö sågs som en trevlig studentstad, men 
dessa alumner valde att flytta för att de trodde att det skulle vara lättare att få arbete i 
Malmöregionen.    
 
Skälen att flytta till Stockholm påminner om orsakerna till varför alumnerna bosatte 
sig i Malmö. Dessa alumner ansåg att det fanns ett större 
utbud av arbeten i Stockholm. Växjö var en trevlig stad 
men de skulle inte vilja bosätta sig där. De hade inte heller 
någon större önskan att flytta tillbaka till sin hemort, vilket 
skiljer dem från alumnerna i Malmö och Växjö. Ingen av 
dem som bodde och arbetade i Stockholmstrakten kom 
därifrån. Däremot påverkades till viss del valet av att pojkvän/flickvän, vänner eller 
syskon bodde i Stockholm. De alumner som före sin studietid bodde vid kusten me-
nade att detta påverkade valet av arbetsort då de ville komma närmare havet. De fles-
ta påpekade dock att det främst var arbetsmöjligheterna som gjorde att de flyttade.  

Jag sökte mest arbeten i
Stockholm eftersom det
där till störst del fanns
arbeten som intresserade
mig. Jag ville inte flytta
tillbaka till min hemort och i
Växjö fanns inte många
arbeten att söka.  

 
Det är alltså till störst del arbetsmöjligheter, uppväxtområde samt närhet till familj, släkt och 
vänner som styrde var alumnerna började arbeta och bosatte sig efter examen. Meto-
derna för hur alumnerna sedan gick till väga för att få ett arbete skiljer sig något åt. 
Samtidigt finns det fler gemensamma tillvägagångssätt och alumner använde sig of-
tast av flera. För att tydliggöra bilden av alumnernas väg ut i arbetslivet följer nedan 
tre exempel. Den första berättelsen är om en kvinna som hade lätt att få arbete efter 
examen och exemplifierar alumner som utbildade sig till yrken det var brist på. Den 
andra berättelsen visar ett exempel på en man som stannade kvar och sökte arbete i 
Växjö, medan den sista handlar om en kvinna som sökte arbete i Stockholm. De två 
sista berättelserna speglar yrken som i mindre utsträckning efterfrågades på arbets-
marknaden.  
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5.5.2 Vägen till arbete för en kvinnlig sjuksköterska  
Direkt efter att jag avslutade min sjuksköterskeutbildning flyttade jag ner till Malmö.  
Växjö var en liten stad och jag ville prova på att bo i en större. Ett annat skäl var att 
jag alltid har bott vid kusten och längtade till havet. Från början kommer jag från en 
mindre stad utanför Göteborg, men valde att flytta till Malmö eftersom jag träffade 
en kille som bodde där under min studietid. Genom honom lärde jag känna mycket 
folk, dessutom var staden kul och mysig och jag började vara där alltmer. Innan hade 
jag en föreställning om att Malmö bara skulle bestå av grå betong och vara tråkig. Sen 
insåg jag hur fin staden är och hur nära det är till Köpenhamn.  
 
Genom Internet försökte jag hitta intressanta avdelningar på olika sjukhus. En avdel-
ning lät spännande så jag skickade iväg ett brev till dem. De kallade mig till intervju 
och det kändes som om de verkligen ville att jag skulle börja arbeta där. Jag gick ald-
rig till arbetsförmedlingen eftersom det var en sådan brist på sjuksköterskor. Det var 
jättelätt att få arbete och jag började arbeta den förste juli 2001.  
 
Det gick snabbt att komma in i arbetet för utbildningen hade varit bra och mina ar-
betsuppgifter stämde överens med den. Jag arbetade där i ungefär ett år, men slutade 
för att arbetet var för stressigt, vilket berodde på att de hade för lite personal på av-
delningen. När jag cyklade dit var jag redan uppe i varv för jag hann inte med att vår-
da hela människan, utan vården bestod endast av akuta punktinsatser.  
 
Varje år har sjukhusets avdelningar en utställningsdag och eftersom jag alltid har varit 
intresserad av äldre och dementa pratade jag med dem som arbetar med demensut-
redningar. Arbetet lät spännande och därför kontaktade jag ansvariga på den avdel-
ningen. Tjänsten var inte utlyst, men de ville ha mig så de lade ut en tjänst som jag 
kunde söka. En annan person sökte samma jobb och hade mer erfarenhet, men de 
valde mig i alla fall. De såg nog mer potential i mig eftersom jag kunde tänka mig att 
läsa vidare inom ämnet och därför blev jag anställd i augusti 2002 och där arbetar jag 
fortfarande.  
 
Mitt arbete är rakt av kopplat till min utbildning. För genom utbildningen studerade 
vi den omvårdnad och de sjukdomar som jag behandlar. Visserligen har jag förträngt 
en del teorier, men dem har jag heller inte någon nytta av i mitt arbete. Jag trivs jätte-
bra även om det kan vara lite splittrat. För som sjuksköterska ska du vara allt. Du ska 
vara passopp till läkarna samtidigt som du ska kunna rycka in som undersköterska. 
Sen ska du hinna med dina egna arbetsuppgifter. Det blir splittrat och därför kan jag 
ibland sakna ett mer renodlat arbete där det är mer klart vad du ska och inte ska göra. 
På min avdelning är jag sedan i höstas även ställföreträdande chef. Därför arbetar jag 
vissa dagar med personalassistenten, lär mig datasystemet och andra praktiska saker 
kring personalen. Jag fick nog arbetet för att avdelningschefen och jag fungerar bra 
ihop samt på grund av mitt intresse för organisering. Jag blev tillfrågad och tyckte att 
det verkade vara en rolig utmaning.  
 
När det gäller arbetstiden är jag nöjd även om det ibland är jobbigt att börja kvart i 
sju och arbeta kvällar och helger, men mina arbetstider gör att jag kan sova ut vissa 
dagar och vara ledig en del vardagar. Lönen är jag också nöjd med, sen beror det på 
hur löneutvecklingen blir, för det kommer nog inte att hända så mycket. Hitintills har 
jag haft tur för jag trivs på min arbetsplats och med mitt arbete.  
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5.5.3 Vägen till arbete för en manlig ekonom 
Det tog mig ungefär sex månader att få arbete efter min examen på Ekonompro-
grammet. Jag ville fortfarande bo kvar i Växjö. Det var rätt tuffa tider för arbets-
marknaden började blir rätt dålig. Under tiden som jag sökte arbete fortsatte jag att 
arbeta heltid på mitt extraarbete som jag haft under studietiden.   
 
Jag sökte lite olika typer av arbeten men de var alla inriktade mot marknadsföring el-
ler försäljning. Jag sökte allt som dök upp och som verkade vara intressant. Jag sökte 
inte bara i Växjö utan i hela den sydöstra regionen, vilket inkluderar Blekinge och 
norra Skåne. Jag ville vara kvar i den här regionen för jag trivdes här och det kändes 
bra att bo kvar nära familj och vänner. Det var väl den främsta anledningen till att jag 
stannade kvar. Jag kände ingen direkt drivkraft att flytta till Stockholm, Göteborg el-
ler Malmö, men det var många som jag läste med som flyttade härifrån.  
 
Jag sökte arbete via arbetsförmedlingen, rekryteringsföretag och genom annonser i 
Smålandsposten. Det blev en hel del ansökningar och någon intervju innan jag fick 
en anställning. Det kändes frustrerande i början, jag fick alltid höra att du är intres-
sant men du har ingen erfarenhet. En moment 22 situation, du kan inte skaffa sig ett 
arbete utan erfarenhet, men utan erfarenhet får du inget arbete.   
 
Mitt första arbete fick jag via annons och det var på ett ekonomiföretag i Växjö. Den 
förste februari 2001 började jag arbeta där med försäljning på den skandinaviska 
markanden och jag ansvarade främst för Norge och Sverige. Arbetet innebar en hel 
del resor och jag besökte många olika typer av kunder, privata företag, statliga myn-
digheter och redovisningsbyråer. Innan jag slutade fick jag förnyat ansvar och tog 
hand om hela Finland.  
 
Jag har precis slutat där och för en månad sedan (september 2004) började jag arbeta 
med försäljning av olika system. Jag slutade frivilligt och sökte mig till det här företa-
get istället eftersom jag är fortfarande ung och ville bredda mina erfarenheter samt 
testa på någonting nytt. Syftet var också ekonomiskt, jag ville få upp lönen. Även det-
ta arbete fick jag via annons. Visserligen sökte jag andra arbeten men detta var mest 
intressant. Jag fick det nog på grund av min erfarenhet från mitt förra arbete samt i 
kombination med min utbildning. Nummer ett var erfarenheten och nummer två ut-
bildningen. Sen tyckte de förhoppningsvis att jag verkade vara en bra person. 
 
Jag trivs jättebra och har mycket intressanta arbetsuppgifter. Kollegorna är trevliga 
och jag kan lära mig mycket av dem. Mina arbetstider är bra i och med att de är flex-
ibla. Egentligen kan jag inte säga att det finns något som är mindre bra för jag har 
bara varit här i en månad.  
 
 
5.5.4 Vägen till arbete för en kvinnlig humanist  
I augusti 2001 blev jag färdig med min utbildning och hade då läst tre år vid Växjö 
universitet på Programmet för internationell administration med språk. Hösten 2000 
började jag studera vid Lunds universitet och läste Jöken, en juridisk översiktskurs 
och EG-rätt. Våren 2001 läste jag nationalekonomi och sen hoppade jag på Masters 
of European Affairs Program, en tvärvetenskaplig magisterutbildning i statsveten-
skap och nationalekonomi. För att få gå den var jag tvungen att ta ut en kandidatex-
amen i statsvetenskap vid Växjö universitet under våren 2001. Sedan i juni 2002 tog 
jag ut en polmagexamen vid Lunds universitet. Jag läste de ämnena för att jag tyckte 
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att min utbildning vid Växjö universitet inte var tillräcklig, utan att den behövde 
kompletteras med juridik och ekonomi.  
 
I juni 2002 var mina studier färdiga och då såg arbetsmarknaden ut ungefär som den 
gör idag. Det var mycket svårt att få arbete och jag valde att flytta till Stockholm för 
min pojkvän bodde där. Först fick jag ett okvalificerat arbete som receptionist. Det 
var bara på halvtid för resten av tiden ville jag ägna mig åt att söka kvalificerade arbe-
ten. I september 2002 började jag söka arbete stenhårt och fick en anställning i de-
cember samma år på försäkringskassan som handläggare/utredare. Jag sökte arbete 
via annonser, men det fanns inte många. Det var en tuff period, ungefär 500 ansök-
ningar per tjänst. Alla andra som söker har en liknande utbildning och därför är det 
helt andra faktorer som avgör, till exempel vad du gjorde utöver studierna. Jag höll på 
också ganska mycket med intresseanmälningar och hörde av mig till intressanta ar-
betsplatser. En gång dryftade jag mig till att bjuda ut en kille på lunch för att få veta 
lite mer om hans arbetsplats. På den arbetsplatsen är det fortfarande stopp, men jag 
ligger kvar i deras arkiv. Jag försökte stenhårt att få någon typ av EU-arbete, men det 
gick inte. Däremot lyckades jag få ett extraarbete för Sverige Europa under Euro-
kampanjen för ett ja för Euron, vilket jag behöll fast jag fått arbete på försäkringskas-
san. Allt mitt slit med intresseanmälningar började ge resultat under våren 2003, men 
de rörde sig oftast om projektanställningar eller praktik. 
 
Arbetet på försäkringskassan var absolut inte vad jag hade tänkt mig och jag hade ex-
trem ångest över att tacka ja. Skulle jag välja ett okvalificerat arbete inom ett område 
som intresserade mig eller ett kvalificerat arbete inom ett område som inte kändes in-
tressant. Till slut valde jag det hyfsat kvalificerade arbetet på försäkringskassan som 
ändå krävde högskolestudier. Det okvalificerade arbetet jag tackade nej till var en 
praktikplats som innebar att arbeta med EU-information. Den fixade jag själv och 
fick den godkänd av arbetsförmedlingen, men jag valde som sagt till sist arbetet på 
försäkringskassan.  
 
Min tjänst på försäkringskassan utvecklades ganska snart till en rätt rolig tjänst med 
mycket eget ansvar och kontakter utåt. Jag arbetade där till den siste maj 2004 och 
sedan den förste juni arbetar jag på en annan statlig myndighet i Stockholm. Det är 
ett projektbaserat arbete som jag fick via kontakter. En av mina gamla kollegor sade 
att de sökte folk till den här enheten och att de redan hade påbörjat intervjuer. Med 
hjälp av mina kontakter kom jag till intervju och några dagar senare hade jag fått ar-
betet. De behövde någon med min kompetens och jag hade antagligen inte fått det 
om jag inte hade arbetat ett och ett halvt år på försäkringskassan. Dessutom stämde 
personkemin överens mellan mig och rekryterarna.  
 
Det arbetet sökte jag för jag ville lämna försäkringskassan. Visserligen utvecklades 
min tjänst i början, men jag började ganska tidigt leta efter andra arbeten. Samtidigt 
ville jag inte byta för bytandes skull, utan enbart till något bättre. Under den här tiden 
letade jag bara arbete via arbetsförmedlingen och medier.  
 
Jag trivs och känner mig nöjd med mitt arbete, även om det inte är alls vad jag före-
ställde mig när jag pluggade. Lönen är jag inte nöjd med, men blir man någonsin det? 
Sen känns det fortfarande roligt att tänka på att jag först hamnade på försäkringskas-
san som jag överhuvudtaget inte tänkte på när jag pluggade. Då tänkte jag mer att sit-
ta i någon skrubb på försäkringskassan, vem vill göra det? Sen var det där jag hamna-

 36



de. Å andra sidan har de ett och ett halvt åren hjälpt mig att komma hit, man får väl 
slita hund lite först.   
 
 
5.6 Arbetslöshet 
Vägen till arbete såg olika ut och för en del alumner kantades den av en eller flera ar-
betslösa perioder. Av alumnerna som vi intervjuade var tre arbetslösa idag, andra ar-
betade med uppgifter som inte kan relateras till deras utbildning. De alumner som va-
rit arbetslösa var inte utan arbete en längre tidsperiod, utan vanligtvis rörde det sig 
om enstaka månader. Arbetslöshet återfinns inom de flesta examensgrupperna, med 
undantag för IVOSA och LE. Var någon inom dessa två grupper arbetslös en kortare 
tid berodde det på att den var självvald. 
 
Efter tre år i arbetslivet kunde alumnerna reflektera över den tid som varit. Många in-
såg, framförallt de yngre, att de var ganska naiva i sin tro att det skulle bli lätt att få 
ett arbete efter utbildningen. Idag förstår de att ett examensbevis inte automatiskt le-
der till ett arbete utan det krävs mer än så. Därför menade de att deras syn på arbets-
sökandet har förändrats och skulle de bli arbetslösa igen skulle de tänka och agera 
annorlunda.  
 
De allra flesta alumner som någon gång varit arbetslösa tyckte att det var mycket job-
bigt, framförallt mentalt. Ekonomi oroade dem inte i lika stor utsträckning som att 
de befann sig utanför arbetsmarknaden. 
Arbetslösheten påverkade alumnernas identitet och 
självkänsla, vilken efterhand som arbetslösheten 
pågick försvagades och de blev allt mer sårbara. 
Trots att dagarna som arbetslös kändes meningslösa 
beskrev alumnerna hur de strukturerade upp dem 
och aktivt försökte få tag på ett arbete eller en 
praktikplats, allt för att komma in på 
arbetsmarknaden.  
 
Den historia som berättas nedan skildrar en kvinna 
hon agerar för att skaffa sig arbete. Därefter följer en 
har arbete, men som direkt efter sin examen blev arbe
komma in på arbetsmarknaden. Det sista exemplet tar
rat arbete. Några alumner har efter sin examen i prin
inte med något som kan kopplas till deras utbildning.
formellt inte är arbetslösa finns fortfarande drivkrafte
bete inom det område de är utbildade för.  
 
 
5.6.1 En kvinnlig ekonom som idag är arbetslös  
Jag blev arbetslös direkt efter min examen från Eko
söka en massa arbeten. Det gick inte bra, för jag hade 
en viktig faktor för att få ett arbete. Det var tufft oc
som nu. Eftersom det inte fanns många arbeten att 
länge. Efter ett halvår ledsnade jag och sade till arbe
göra någonting. Då fick jag gå en datautbildning och 
paketet, photoshop och designprogram. Det var nyttig
tet som jag sedan fick, använde jag mig mycket av data

 

Det är jobbigt att vara arbetslös speciellt
mentalt. För du kommer utanför samhäl-
let. Den första frågan du får när du träffar
människor är, vad arbetar du med? Du
svarar, jag är arbetslös och då är du inte
intressant längre. Självkänslan knäcks
också för när jag hade arbetat hela dagen
kände jag att jag hade gjort något bra,
men som arbetslös är din dag inte speci-
ell strukturerad. Det gör att ingenting
känns meningsfullt. Jag tycker att det
mentala, att känna sig utanför samhället
var det jobbigaste.  
som idag är arbetslös och hur 
berättelse om en man som idag 
tslös och hur han gjorde för att 
 upp dilemmat kring okvalifice-
cip haft arbete hela tiden, men 
 Även om dessa personer rent 
n kvar att få ett kvalificerat ar-

nomprogrammet och började 
inte någon erfarenhet, vilket är 
h inte lika gott om arbeten då 
söka, var jag arbetslös ganska 

tsförmedlingen att nu måste vi 
lärde mig ingående om office-
t att gå utbildningen för i arbe-
kunskaperna.  
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I september 2002 fick jag en anställning i Växjö via kontakter. Tjänsten var aldrig ut-
lyst, utan företaget kontaktade mig och därefter gick det snabbt. De ringde mig på 
måndagen och vi träffades sedan på onsdagen. På fredagen samma vecka var jag där 
och lämnade mer papper och de berättade att jag fick tjänsten. De undrade om jag 
kunde börja på måndagen veckan därpå, vilket jag kunde. Det gick fort och plötsligt 
hade jag fått ett arbete och allt kändes kanonbra. Tjänsten var ett föräldravikariat och 
därför blev jag efter två år återigen arbetslös (hösten 2004).  
 
Det känns lite lättare att vara arbetslös nu, än direkt efter examen, eftersom jag har 
två års yrkeserfarenhet. Jag vet idag hur arbetslivet fungerar och vad jag ska göra för 
att få ett arbete. Då, när jag precis hade läst klart, var det frustrerande för jag kunde 
ingenting och hade ingen erfarenhet. Samtidigt är det samma problem då som nu 
med alla regler kring a-kassan. Jag har nämligen undersökt vilka möjligheter jag har 
att gå på någon utbildning, men det är helt omöjligt. Jag vågar inte göra något, för då 
upprör jag väl någon. Samtidigt skulle jag vilja skaffa mer kompetens så det går att få 
ett arbete igen. Det är bara vänta och hoppas på min tur, för jag vet att den kommer 
förr eller senare. Frågan är ju bara hur lång tid jag ska behöva vänta. Kommer det att 
ta en, två, tre månader eller ett halvår? Ovissheten är frustrerande för jag hade gärna 
haft ett arbete även om det inte skulle börja förrän om ett halvår. Då kunde jag vara 
ledig och njuta av tiden på ett annat sätt. Nu går det inte att njuta, för jag måste gå 
upp tidigt på morgonen och sätta mig och söka arbete. Sedan ska jag skriva ansök-
ningar och det tar lång tid. Framför allt när jag verkligen är intresserad av ett arbete 
för då lägger jag ner mer tid än om jag enbart söker något för sökandets skull.  
 
I och med att föräldravikariatet skulle ta slut började jag söka arbete hela våren 2004, 
men utan resultat. Det är många som vill ha arbete och arbetsmarknaden är stillastå-
ende just nu. Sen finns det personer som uppfyller alla kriterier för att bli anställd. De 
har yrkeserfarenhet, en bra utbildning, utomlandsstudier, två barn samt hunnit göra 
lite av varje. De har allt det där som företagen önskar sig i annonsen och då räcker 
inte lilla jag till.  
 
 
5.6.2 En manlig högskoleingenjör som har varit arbetslös 
Det var som att få ett slag i ansiktet när jag skulle söka arbete efter utbildningen. Att 
få ett arbete som motsvarade min ingenjörsutbildning var otroligt svårt. Det var näs-
tan komiskt och det fanns inte många arbeten att söka.  
 
Efter utbildningen arbetade jag i tre månader med något helt annat, på en industri i 
Växjö, men sen läste jag ytterligare en termin och fick då en praktikplats som ledde 
till att jag kunde ta ut min examen 2000. Alltså jag tog examen 2000, men utbildning 
var klar våren 1999. 
 
Under min praktikperiod började jag söka arbete, men kände att det inte fungerade. 
Den lilla erfarenheten jag hade och det jag läst räckte inte till. För att det skulle bli 
lättare att få arbete kände jag att utbildningen krävde mer koppling till arbetslivet. 
Därför började jag en ettårig påbyggnadsutbildning vid Göteborgs universitet hösten 
2002. Kravet för att komma in var att du skulle ha 120 poäng i naturvetenskapliga 
ämnen. Där insåg jag att det var många som hade sökt till utbildningen av samma 
skäl som jag, för att lättare kunna få ett arbete. Utbildningen var mer yrkesinriktad 
och kunde lättare kopplas till ett arbete. Innan utbildningen var färdig började jag 
söka arbeten överallt, ända upp till Stockholm, för jag ville verkligen ha ett arbete ef-
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tersom jag var så fruktansvärt trött på att studera. Till slut fick jag ett arbete inom en 
kommunal förvaltning i Skåne och jag började arbeta där precis efter att påbyggnads-
utbildningen var klar. Anledningen till att jag tog arbetet direkt var för att jag fick en 
fast tjänst. Det var verkligen en otrolig lättnad att veta att när jag klar med studierna 
hade jag ett arbete som väntade på mig nere i Skåne.  
 
Jag arbetade i Skåne i ungefär ett år, för efter några månader fick jag ett samtal från 
en kommunal förvaltning i Växjö. De frågade om jag ville komma på intervju. Det 
var genom en kontakt som kände till vad jag arbetade med. Det var en otrolig ko-
vändning med arbeten efter utbildningen i Göteborg. Det var helt skilda världar. 
Tjänsten i Växjö hade utannonserats, men ingen behörig person hade sökt den. Jag 
hade sett annonsen men tyckte att det var för tidigt att byta arbetsplats. Det skulle 
kännas dumt att sluta direkt när jag precis hade börjat, men jag kunde inte motstå när 
de ringde och frågade mig. För jag ville tillbaka till Växjö, så det hade varit vansinnigt 
att säga nej. Sedan två och halvt år tillbaka jag arbetar i Växjö. 
 
Att vara arbetslös var ingen rolig tid och ingenting kändes bra. Det var betungande 
med studielånet och överhuvudtaget att få ett arbete. Jag mådde inte bra och att få ett 
arbete blev det primära. Det var därför som jag sökte påbyggnadskursen. Det är inte 
så att jag brinner för det som jag arbetar med nu, utan man kan säga att det mer var 
ett taktikval. Det var ett område som jag skulle kunna tänka mig att arbeta inom. 
Drivkraften var att få ett arbete.  
 
 
5.6.3 En kvinnlig statsvetare vars arbete inte kan återkopplas till utbildningen 
Jag hoppades att jag skulle arbeta med EU-inriktade arbetsuppgifter. Det hade vi bli-
vit inpräntade från programbeskrivningen av utbildningen (Programmet för europeisk 
administration). Jag såg mig inte arbeta i Bryssel utan snarare på institutioner och före-
tag i Sverige. Jag vet inte om det kan vara fel på mitt CV, men jag fick inte arbeten 
som kunde relateras till min utbildning. När jag flummade in på B-nivån i statsveten-
skap insåg jag att det inte skulle kunna leda till ett arbete, men det var kul så jag fort-
satte. Någonstans i bakhuvudet förstod jag att beskrivningen av utbildningspro-
grammet var missvisande. Jag känner mig lite lurad eftersom i beskrivningen stod det 
ganska mycket om vilka de tänkta arbetena var. Det fanns arbeten på EU-
institutioner och i Bryssel, men de arbetena var mycket svåra att få.  
 
Efter att ha läst i Växjö flyttade jag ner till Skåne sommaren 2000, dels för att min 
pojkvän hade arbete här, dels för att komma närmare familjen. Jag började plugga på 
hösten igen men efter ett tag började jag söka arbeten eftersom jag inte orkade plug-
ga mer. Jag sökte arbete på lite olika sätt, genom att skicka ansökningar till företag 
och kommunala institutioner som kändes intressanta. Dessutom sökte jag utannonse-
rade arbeten och skrev in mig på arbetsförmedlingen i januari 2001. Jag sökte arbeten 
som berörde EU. När jag inte fick den typen av arbeten började jag söka andra ad-
ministrativa tjänster, vilka jag inte heller fick. Jag var arbetslös i två veckor innan jag 
fick arbete via ett rekryteringsföretag, därför hade jag egentligen ingen period av ar-
betslöshet.  
 
Genom rekryteringsföretaget sökte jag arbeten inom administration och reception 
som sekreterare, eftersom det var den typen av arbeten de hade att erbjuda mig. I sex 
månader satt jag i receptionen på ett dataföretag. Arbetena som jag sökte våren 2001 
blev mindre kvalificerade, eftersom jag insåg hur svårt det var att få ett kvalificerat 
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arbete. Jag sökte till exempel tjänster som receptionist, vilket inte kräver högskoleut-
bildning, men de fick jag inte för jag var överkvalificerad. I september 2001 fick jag, 
via bemanningsföretaget, mitt andra arbete på ett stort företag. Jag arbetade som sek-
reterare och arbetsuppgifterna stämde inte överens med min utbildning. Jag hade 
ingen nytta av det jag hade läst. Det var då jag insåg att om jag var uthyrd under läng-
re tid skulle min utbildning bli för gammal. Skulle jag söka arbeten idag skulle de inte 
vara EU-inriktade, vilket var min målsättning efter examen.   
 
I januari 2002 fick jag anställning på samma företag som heltidssekreterare och pro-
jektledare, vilket berodde på att jag hade utbildning. Däremot hade inte arbetsuppgif-
terna något att göra med min examen. Sommaren 2002 utannonserades min tjänst ef-
tersom jag var fortfarande uthyrd via bemanningsföretaget, vilket ledde till att jag 
blev anställd i oktober 2002.  
 
I januari 2004 fick jag möjlighet att ta över en annan persons arbetsuppgifter, hon 
skulle vara mammaledig, och jag fick då mer kvalificerade uppgifter. Jag har fortfa-
rande hennes tjänst, vilket innebär att jag sätter ihop ansökningar till myndigheter 
världen över. Fast inte med innehållsfokus på dokumenten utan mer med formalia 
och det har jag arbetat med fram tills idag. 
 
Det vore bra om utbildningen var mer kopplad till arbetslivet. För arbetsgivare för-
står inte vad jag har läst och därför vill de inte heller anställda mig. I min CV visar jag 
inte längre titlarna på kurserna för det gör bara arbetsgivarna förvirrade. Jag vill gärna 
skicka tillbaka att Växjö universitet ska vara mer ärliga i programbeskrivningarna. Det 
jag eftersträvar är en tydligare programbeskrivning och handfastare kurser. En tjej 
som jag pluggade med sade att det känns som om vi blev förda bakom ljuset. Det lå-
ter hårt, men det är lite den känslan jag har.  
 
 
5.7 Tankar kring framtida arbeten 
Alla alumner hade ganska likartade fundering på framtida arbeten, både de som var 
arbetslösa och de som hade arbete. Det grundläggande var att ha ett utvecklande och 

stimulerande arbete. Alumnerna vill inte stå still på samma ställe 
utan ständigt röra sig framåt. Det behöver inte vara uppåt i karriä-
ren, utan enbart att arbetsuppgifterna är utmanande och lärorika. 
Är detta möjligt på deras nuvarande arbetsplats ser alumnerna 
ingen anledning till att byta. Blir däremot arbetet stillastående är 

de inte främmande för att söka nya arbeten, men då givetvis till något bättre. Att ha 
en fast anställning ses som en trygghet och de som har vikariat eller projektanställ-
ning strävar efter att få detta. Det primära för de som är arbetslösa är att få ett arbete 
som kan återkopplas till deras utbildning.  

Jag vill utvecklas och
lära mig mer. Jag
känner att jag abso-
lut inte är fullärd,
men det blir man väl
aldrig.  
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6. Möjlighet till anställning 
 

Alumnerna har genom intervjuerna fått beskriva sin väg ut i arbetslivet efter examen. 
De har fått berätta om vilka hinder och möjligheter som möter dem i sökandet efter 
arbete, men för att skapa en bredare bild av den verklighet alumnerna möter genom-
fördes även 14 intervjuer med rekryterare25 på olika företag och myndigheter.26 Av 
dem gjordes sju i Kronobergs län, tre i Malmö och fyra i Stockholm. Analysen av in-
tervjuerna med alumnerna och rekryterarna visar olika faktorer som påverkar möjlig-
heten till anställning, såsom yrkeserfarenhet och kontaktnät.      
 
 
6.1 Alumnernas syn på anställningsbarhet 
Alumner som hade svårt att få arbete har en gemensam nämnare, den starka drivkraf-
ten att hitta ett arbete. Speciellt alumner som var eller hade varit arbetslösa försökte 
förstå vad som är av vikt vid anställning. Vad gör att vissa personer blir anställda, 
andra inte? Under intervjuerna framkom sex faktorer som har betydelse för anställ-
ningsbarheten.   
 
Hög eller låg utbildning/kvalifikationer inverkar på anställningsbarheten. Alumnernas ut-

bildningsnivå öppnade upp dörrar som tidigare var 
stängda, samtidigt blev det svårare att få arbeten 
som inte krävde högskoleutbildning. Alumnerna fick 
inte den här typen av arbeten, på grund av att 
arbetsgivarna trodde att de skulle sträva efter att få 
arbeten som kunde återkopplas till deras utbildning. 
Att en del alumner sökte arbeten som de var 
överkvalificerade för berodde på bristen på arbete. 

 

En del tjänster som jag sökte var okvalifi-
cerade. När jag ringde och pratade med
arbetsgivarna blev de livrädda. De sade
uttryckligen att någon med fem års
utbildning enbart skulle stanna hos dem i
ett år innan de hittade ett annat arbete.
Då var de inte intresserade av mig och
det kändes ibland lite lönlöst. Visst sökte
jag en del okvalificerade arbeten men det
var inte snack om att komma på någon
intervju. Förklaringen var oftast att jag var
överkvalificerad. 

 
Många gånger är yrkeserfarenhet en avgörande faktor för att få ett arbete. Att ha rätt 
utbildning räcker inte alltid, utan den bör vara i kombination med yrkeserfarenhet. I 
det här sammanhanget är det viktigt att skilja på 
yrkes- och arbetslivserfarenhet. Arbetslivserfa-
renhet är att ha erfarenhet av arbeten inom om-
råden som inte kan relateras till utbildningen el-
ler till utbildningens nivå. Alumnernas möjlighet 
till anställning växer om de har erfarenheten av 
områden som berör utbildningen samt om de 
har erfarenhet av arbeten som kräver högre utbildning (yrkeserfarenhet). Alumner med 
ingen eller mycket liten yrkeserfarenhet försökte få erfarenhet genom praktikplatser 
som var relaterade till utbildningen.  

Att jag inte fick något arbete berodde på att jag
inte hade någon relevant yrkeslivserfarenhet. Jag
har arbetat alla somrar så länge man får, men att
ha arbetat i en kiosk med ansvar räknas inte. Det
är många gånger en avgörande faktor. Speciellt
när du konkurrerar om en plats när det är dåligt
arbetsmarknadsläge och andra har samma
utbildning, men med fem års yrkeslivserfarenhet.
Naturligtvis går de före. 

 
Anställningsbarheten hänger samman med möjligheten att flytta. För en del är det inte 

speciellt betungande att flytta och de ser det som en 
självklarhet i sökandet efter arbete. Andra har som 
målsättning att få arbete i samma stad som familj, 
släktingar och vänner, vilket minskar sökområdet. 
Efterfrågan på en del arbeten är lägre i vissa regi-

Du är mer attraktiv på arbetsmarknaden
om du redan har barn. Jag skriver inte i
ansökningar att jag är gravid utan det
talar jag om när de erbjuder mig tjänsten.
Annars är jag dum och sorterar bort mig
själv, så enkelt är det.  

                                                 
25 Med rekryterare menas personer som är med i rekryteringsprocessen vid anställning av ny personal. Personer-
nas officiella beteckning varierar, det kan vara personalchef, personalvetare, personalansvarig, etc.   
26 För ytterligare information om rekrytering se Appendix 4. 
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oner, vilket ytterligare minskar arbetsutbudet. Familjesituationen påverkar även alum-
nernas möjligheter att flytta. Vidare upplevde några alumner att barn ibland var ett 
hinder för att få arbete; men om småbarnsåren var förbi blev arbetsgivarna mer in-
tresserade. 
 
En tydlig yrkesidentitet är betydande vid anställning. Ju tydligare specialisering eller yr-
kesinriktning en person har desto enklare blir det för arbetsgivaren att bedöma vad 
personen kan tillföra i arbetet. För en del alumner var yrkesidentiteten inte något 
större problem, utan de visste tidigt vilket yrke de ville satsa på 
och vad de ville uppnå med sitt arbete. Andra alumner, som of-
tast gått en mer bred och allmän utbildning, kände större osä-
kerhet kring vilka yrken de skulle kunna söka efter studiernas 
slut. Efter några år i arbetslivet har alumnerna idag en tydligare bild av vilka arbeten 
de kan söka. Därför valde en del alumner med bred utbildning att vidareutbilda sig 
för att öka anställningsbarheten.  

Orsaken till att jag inte fick
de arbeten som jag sökte
berodde på att arbetsgi-
varna inte riktigt förstod
vad jag hade läst.  

 
Något som ytterligare kan förbättra chanserna till anställning är personens kontaktnät. 
Många av alumnerna berättade att de genom kontakter hade fått tips på vilka arbeten 
de kunde söka, medan andra tack vare kontakter hade blivit erbjudna arbeten. En del 
av alumnerna poängterade vikten av att bygga upp ett stort nätverk under studietiden 
eftersom det påverkade möjligheterna till framtida anställning.     
 
 
6.2  Rekryterarnas syn på anställningsbarhet  
Under intervjuerna med rekryterarna diskuterades vilka faktorer de ansåg påverkade 
anställningsbarheten. Har personen rätt utbildning för den utlysta tjänsten spelade 
det, enligt rekryterarna, inte någon större roll vid vilket universitet personen läst. Vi-
dare sade ingen av rekryterarna att anställningsbarheten skulle öka på grund av studi-
er vid ett äldre universitet, utan det betydelsefulla var som sagt att ha rätt utbildning.  
  
Att vara nyutexaminerad kan både vara en för- och nackdel. Efter examen hade inte 
många alumner yrkeserfarenhet, vilket försvårade möjligheten till anställning. Flerta-
let alumner hade däremot arbetslivserfarenhet, vilket 
arbetsgivarna menade var bättre än ingen erfarenhet 
alls. När efterfrågan på arbetskraft är mindre än 
utbudet får nyutexaminerade utan yrkeserfarenhet 
mycket svårt att få arbete som kan relateras till deras 
utbildning. Rekryterarna menade att det inte alltid var 
en nackdel att vara nyutexaminerad eftersom en person med färska kunskaper kan 
tillföra arbetsplatsen nya idéer. En annan fördel var att nyutexaminerade är formbara 
och att de enkelt kan anpassa sig till arbetsplatsens rutiner. Flertalet av rekryterarna 
hade positiva erfarenheter av nyutexaminerades färdigheter då de upplevde att stu-
denterna hade fått bra förkunskaper genom sin utbildning. Däremot menade rekryte-
rarna att många nyutexaminerade saknade vissa kunskaper och färdigheter som oftast 
kommer med yrkeserfarenhet.  

Vi måste ständigt titta på personalför-
sörjningen så att vi har en jämn ström
in i organisationen. Jag ser inte det
som något rött kort att vara nyutexa-
minerad, någonstans måste du få
erfarenheten ifrån. För du kan inte
hitta den på vägen någonstans eller
läsa sig till den.

 
Att ha arbetslivserfarenhet eller yrkeserfarenhet är av vikt för att kunna bli anställd. Precis 

som alumnerna, menade rekryterarna att det inte alltid är 
tillräckligt att vara behörig genom högskoleutbildning. 
För att anställningsbarheten ska öka bör personen ha 
arbetslivserfarenhet, men företrädelsevis yrkeserfarenhet 

 

Om man väger två personer mot
varandra är det alltid yrkeskompe-
tensen som avgör. Men den behö-
ver inte ställas mot utbildningen, för
utbildning är basen.  
eftersom erfarenheten helst ska vara inriktad mot det 
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yrke som söks. Vidare har en person med yrkeserfarenhet oftast lättare att sätta sig in 
i arbetsuppgifterna utan någon längre introduktion.    
 
Rekryterarna menade att rätt utbildning och/eller yrkeserfarenhet inte alltid var till-
räckligt för anställning, utan ofta hade de även önskemål om en del specifika egenska-
per/färdigheter. Till exempel bör personen kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift. 
Vid kund- och patientrelationer pratade många av rekryterarna om vikten av att vara 
servicemedveten. Den arbetssökande måste även dela värderingarna som finns inom 
företaget eller myndigheten. Dessutom försöker rekryterarna se om personen har ett 
engagemang för arbetet, om så är fallet, ökar anställningsbarheten.  
 

D
m
m
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Något som rekryterarna poängterade är att social kompetens inverkar på anställnings-
barheten. Har en arbetssökande rätt utbildning och yrkeserfarenhet, men ingen social 
kompetens minskar anställningsmöjligheterna. 
Social kompetens uppfattas idag som allt mer 
viktigt att ta hänsyn till vid anställning.  Andra 
egenskaper som rekryterarna värderade högt var 
samarbetsförmåga och lyhördhet eftersom de 
utgör grunderna för att en arbetsrelation ska 
fungera.  
 
De flesta rekryterarna såg inte geografiskt avstånd s
eftersom de förutsätter att den sökande har möjlighet
förkom mycket resor påverkade avstånd inte anställ
var tveksamma till personer som sökte tjänster de b

direkta kopplingar till stad
anställningsbarheten minsk
det ofta är svårt att flytta ifr
risken för att personen efte
hem igen. På så sätt kan d
hand rekrytera lokalt och re

Om vi anställer någon utifrån
vet vi att de lämnar företaget
efter tre eller fyra år. Det allra
bästa är att rekrytera från
hemorten. Ofta är det för den
social biten som de väljer att
flytta tillbaka.  

 
 
6.3 En jämförelse av synen på anställning
Mellan rekryterare och alumner skiljer sig synen på 
Trots att de diskuterade samma faktorer belyses de u
 
Alumnerna upplevde att kontaktnät var betydelsefullt
ningsbarheten. Rekryterarna förklarade vikten av ko
Vid rekrytering använde de sig av sina egna kontakt
soner till tjänster. Användandet av kontakter kortad
därmed även kostnaderna. För dem kunde de även i
takter finna personer med rätt kompetens till specifik
 
Möjligheten att flytta tog både rekryterare och alumne
geografiskt avstånd som ett hinder även om de oftas
regionen. Alumnerna menade att viljan och möjligh
barheten. Därmed såg de ibland familjesituationen s
arbeten långt från hemorten. 
 
Vikten av social kompetens betonade flertalet rekryter
sträckning diskuterade detta. Rekryterare förklarade 

 

et viktiga med social kompetens är att kunna
öta människor. Har man medicinsk kunskap
en ingen social kompetens kan du inte ge den

ård som patienten behöver. Ett bra bemötande
nder vårdperioden leder till att patienten tillfrisk-
ar snabbare. Det viktigaste är att en människa
änner att de får ett bra bemötande och att
ågon bryr sig om dem. 
om ett hinder vid arbetssökande 
 att flytta. På arbetsplatser där det 
ningsbarheten. Några rekryterare 
odde långt ifrån. Avsaknaden av 
en där arbetet söks ledde till att 
ar. Dessa rekryterare menade att 
ån familj och vänner, vilket ökar 
r några år vill sluta för att flytta 
et vara mer lönsamt att i första 
gionalt.  

sbarhet 
anställningsbarhet till viss del åt. 
tifrån olika perspektiv.   

 eftersom kontakter ökar anställ-
ntaktnät ur en annan synvinkel. 
nät för att få fram lämpliga per-
e ner rekryteringsprocessen och 

bland vara lättare att genom kon-
a tjänster.  

r upp. Rekryterarna såg inte ett 
t föredrog att anställa någon från 
eten att flytta ökade anställnings-
om ett hinder för att kunna söka 

are medan alumnerna i liten ut-
att social kompetens kunde vara 
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en avgörande faktor vid anställning. Alumnerna upplevde sig själva som socialt kom-
petenta, vilket gjorde att de i högre grad fokuserade på andra faktorer som var svåra 
för dem att påverka. Till exempel att de inte alltid hade de specifika egenska-
per/färdigheter som rekryterarna efterfrågade. Alumnerna menade även att om de hade 
en svag yrkesidentitet fick rekryteraren svårare att bedöma deras färdigheter.  
 
Slutligen betonade både alumner och rekryterare vikten av utbildning i kombination 
med yrkeserfarenhet. Hos båda fanns en medvetenhet om att nyutexaminerade ofta 
saknade denna kombination, vilket minskade deras arbetsmöjligheter. Därigenom 
sökte en del alumner tjänster de var överkvalificerade för.  
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7. Alumnverksamhet 
 

Alumnerna ansåg att kontakten med arbetslivet kunde ha varit bättre under studieti-
den. Förslag på hur kontakten skulle kunna förbättras belystes under 5.4 Förberedelse 
för arbetslivet under studietiden. Under intervjuerna diskuterades även alumnverksamhet 
som ett sätt att utveckla kontakten med arbetslivet. Alumnverksamhet innebär att det 
ska finnas ett utbyte mellan arbetslivet, före detta studenter och universitetet. Verk-
samheten bedrivs av universitetet och bygger på samverkan och nätverk mellan dessa 
tre parter. Aktiviteter som arrangeras kan vara arbetsmarknadsdagar, föreläsningar, 
mentorskap, praktikplatser och återträffar. I dessa arrangemang fyller alumnerna en 
viktig funktion som till exempel ambassadörer, förebilder, föreläsare och mentorer.  
 
I Sverige blir alumnverksamhet allt vanligare vid universiteten. Att behålla kontakten 
med alumner har blivit mer betydande eftersom de utgör en resurs för universiteten. 
Alumnernas erfarenheter från arbetsliv och utbildning kan användas vid utvecklandet 
av universitetens utbildningsutbud. Vid Växjö universitet finns idag ingen central en-
het som samordnar och organiserar alumnaktiviteter. Däremot bedriver studentföre-
ningar i mindre utsträckning olika former av alumnverksamhet.  
 
De alumner som vi intervjuade eftersökte en mer utvecklad alumnverksamhet vid 
Växjö universitet. Många hade förlorat kontakten både med universitetet och med 
gamla studiekamrater, vilket upplevdes som negativt då många möjligheter till nät-
verksbildande gick förlorade. Flertalet av alumnerna var positiva till att på olika sätt 
delta i denna form av verksamhet. De var överens om att initiativet skulle komma 
från universitetet som även borde ansvara för samordningen av alumnverksamheten.  
 
Kännedomen om Växjö universitet varierar på olika arbetsplatser i Sverige. Rekryte-
rarna på arbetsplatser i Kronobergs län känner till universitetet, men de har mindre 
kunskap om utbildningarna. Det finns ett stort intresse, både regionalt och nationellt, 
att utveckla en bättre kontakt med Växjö universitet, men initiativet måste komma 
från universitetet.  
 
 
7.1 Alumnverksamhet vid universitet i Sverige  
År 2002 hade 17 av 32 universitet i Sverige alumnverksamhet, till exempel Uppsala 
och Umeå universitet. Kriteriet för att verksamheten ska klassas som alumnverksam-
het är att den ska vara centralt koordinerad och bedrivas av universitetet. Många av 
de verksamheter som fanns 2002 var relativt nystartade. Att anställa en person som 
alumnkoordinator var det vanligaste sättet att starta verksamheten. Den första åtgär-
den var därefter att få kontakt med alumner, vilket oftast gjordes genom skapandet 
av en särskild alumnhemsida. Genom hemsidan blev det möjligt för alumnerna att 
registrera sig och söka efter gamla studiekamrater. (Alumniverksamhet i Sverige våren 
2002)  
 
Alumnverksamhet är ett exempel på hur universitet kan arbeta med samverkansfrågor. 
Genom den kan ett utbyte mellan universitetet, arbetslivet och alumnerna utvecklas. 
(Alumniverksamhet i Sverige våren 2002) Arbetet med samverkansfrågor är betydelse-
fullt eftersom det är universitetens tredje uppgift efter utbildning och forskning. Ar-
betet med samverkan har idag kommit långt på många universitet och är en integre-
rad del i forskningen och utbildningen. (HSV 2004:38) Alumnernas olika utbildningar 
gör att de befinner sig inom en mängd olika yrkesområden, vilket ger universiteten 
möjligheten att skapa ett brett kontaktnät. Alumnverksamhet är användbart för uni-
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versiteten och nedan följer några exempel på hur. (Alumniverksamhet i Sverige våren 
2002)  
 
Vidareutbildning har blivit allt vanligare och trenden om ”livslångt lärande” gör att allt 
fler alumner är intresserade av att fortsätta studera efter examen. Alumnerna är en in-
tressant målgrupp för vidareutbildningar eftersom det är lättare att ”sälja” utbildning-
ar till personer som redan läst på universitetsnivå. Dessutom kan alumnerna fungera 
som ambassadörer för universitet och rekommendera utbildningar till kollegor och 
bekanta.   
 
Uppföljningsstudier om hur alumnerna bedömde utbildningen efter några år i arbetslivet 
är betydelsefull information för att kunna vidareutveckla kurser. Synsättet på utbild-
ningen blir annorlunda med arbetslivserfarenhet gentemot direkta kursutvärderingar 
som studenterna gör under utbildningens gång. 
 
En del utbildningar har svårare att rekrytera studenter och för dem kan det vara bra att 
utveckla en nära relation till alumner som kan marknadsföra utbildningen och svara 
på studenternas frågor. Yrkesverksamma alumner är en bra informationskälla efter-
som de kan ge konkret information om vilka arbeten utbildningen leder fram till. 
Framförallt kan de berätta om sina egna erfarenheter efter examen och vad de själva 
arbetar med idag.  
 
För att bredda och konkretisera utbildningen kan gästföreläsare tas in från arbetslivet. 
På så vis kan kurserna lättare kopplas till arbetslivet och studenterna kan få en bättre 
bild av vad som väntar efter studierna. Alumner kan tas in som gästföreläsare vid den 
utbildning de själva gick. Att få höra någon från sin egen utbildning föreläsa kan tyd-
liggöra för studenterna hur de kan relatera kursen till framtida arbete, med andra ord 
möts teori och praktik.   
 
Mentorskap innebär att alumnerna fungerar som mentorer för studenterna. På så sätt 
kan studenterna knyta kontakter utanför universitetsvärlden och få svar på frågor 
som inte besvaras genom utbildningen.  
 
”Hemvändardagar” är vanliga vid universitet utomlands och vid varje tillfälle bjuds of-
tast en eller flera grupper av alumner in. På svenska universitetet är det mer vanligt 
att bjuda in samtliga alumner vid ett tillfälle. Hemvändardagen behöver inte bara be-
stå av återträffar för alumner, utan institutionerna får även en chans att visa upp den 
senaste forskningen, projekt, utbildningar eller kurser.  
 
Förslagen ovan utgör grunderna i en alumnverksamhet, vilka kan återkopplas till tre 
huvudprocesser kring samverkansfrågor (HSV 2004:38, punkterna nedan är hämtade från 
sida åtta). 
 

1. Arbetet med profilering, rekrytering, folkbildning och forskningskommunika-
tion. 

2. Medverkan i kunskaps- och innovationssystemet för att ge stöd till start av bo-
lag och kunskapsöverföring. 

3. Utformning av utbildningar för att möta efterfrågan på arbetsmarknaden och 
att studenterna ges möjlighet till omvärldskontakter under sin utbildningstid.  

 
Hur universiteten väljer att bygga upp sin verksamhet utifrån dessa skiljer sig åt, men 
grundtanken är att ta vara på den resurs som alumnerna utgör.   
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7.2 Alumnverksamhet vid Karlstad universitet 
I Sverige finns flera äldre universitetet med välutvecklade alumnverksamheter. 
Alumnverksamheterna har utvecklats under en lång tid och de har blivit en naturlig 
del i universitetens verksamhet. Karlstad universitet är ett ungt universitet där utveck-
landet av alumnverksamheten nyligen har påbörjats. Avsikten med en kort beskriv-
ning av alumnverksamheten vid Karlstad universitet är att visa ett exempel på en så-
dan verksamhet.  
 
Syftet med Karlstads alumnverksamhet är att den ska fungera som ett nätverk mellan 
universitetet och de som har studerat där. Alumnerna ses som en viktig resurs efter-
som deras erfarenheter från både studier och arbetsliv är betydande för universitetets 
fortsatta utveckling. Karlstads vision är att bli känt som ett av Sveriges bästa universi-
tet på relationen till sina alumner. Detta genom att ha en löpande kontakt med utex-
aminerande, eftersom varje alumn utgör en intellektuell och en social resurs till uni-
versitetet och regionen. Verksamheten är en del av universitetets rekryteringsenhet 
och genom den rekryteras nya studenter och kontakter med arbetslivet förmedlas. 
Målsättning med alumnverksamheten är följande (www.kau.se/alumni 2004-09-03, 
punkterna nedan är hämtade från hemsidan):  
 

1. Karlstads universitets alumner skall ha glädje av en fortsatt kontakt med Karl-
stads universitet.  

2. Alumniverksamheten befrämjar Karlstads universitets arbete med omvärlds-
kontakter. 

3. Alla medlemmar i alumninätverket bereds tillfälle att träffa sina gamla studie-
kamrater en gång vart femte år. 

4. Hösten 2004 är 10 % av Karlstads universitets tidigare studenter medlemmar i 
alumninätverket. Hösten 2006 är motsvarande siffra 20 %.  

5. I slutet av år 2004 har universitetets alumner ett informations- och föremed-
lingssystem till sitt förfogande.  

6. I slutet av år 2004 har samtliga av universitetets institutioner god kunskap om 
alumnnätverkets verksamhet. Varje institution har en kontaktperson som an-
vänder sig av nätverket i institutionens utvecklingsarbete. 

7. Universitetets alumner är år 2006 regelbundet efterfrågade i förnyelsearbetet av 
våra utbildningar. 

8. Alumniverksamheten bidrar till att de som utexamineras från Karlstad univer-
sitetet finner arbete. 

9. Alumninätverket stöttar på bästa sätt universitetets utvecklings- och forsk-
ningsprojekt. 

10. Efter 3 år är nätverket självfinansierat till minst 30 %. Efter 6 år bär verksam-
heten huvuddelen av sina egna kostnader. 

11. Alumniverksamheten söker särskild kontakt med före detta studenter av ut-
ländsk härkomst för att genom dessa bygga en bas för Kaus internationella 
samarbete.  

 
Universitetet har anställt en alumnsamordnare som leder arbetet tillsammans med en 
styrgrupp, vilken består av alumner, studenter, en lärarrepresentant och en extern re-
presentant. Karlstad universitet har en väl fungerande hemsida, ett nätbaserat ny-
hetsbrev och återkommande alumnträffar. Den senaste återträffen, den största i uni-
versitetets historia, var i oktober 2004. Vidare anordnas till exempel fadderföretag, 
mentorer, förslag till examensarbeten, sommarjobb och extrajobb.  
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Universitetets alumner kan bli medlemmar i alumnverksamheten och erbjuds följan-
de (www.kau.se/alumni 2004-09-03, punkterna nedan är hämtade från hemsidan):  
 

− Nätverk med gamla studiekamrater 
− Möjlighet att skapa nya kontakter 
− Inbjudan till årliga alumniträffar 
− Nyhetsbrev från Karlstad universitet 
− Stöd till att ordna egna återträffar 

 
Medlemskapet bidrar till att skapa ett utbyte mellan alumnerna och universitetet som 
båda parterna kan dra nytta av.  För att verksamheten ständigt ska utvecklas genom-
förs årlig en uppföljning av till exempel uppdragsverksamhet, extern finansiering, an-
tal medlemmar, fadderföretag, mentor och examensarbeten. Några delar följs upp 
genom årsredovisningen, andra av universitetets samverkansavdelning. (HSV 2004:38) 
 
 
7.3 Alumnverksamhet vid Växjö universitet  
Idag bedriver en del utbildningsföreningar vid Växjö universitet alumnverksamheter i 
mindre skala. Den alumnverksamhet som våren 2002 startades som ett samverkans-
projekt mellan institutionerna EHV och IPS vid universitetet ligger idag nere. En 
hemsida för alumner skapades men eftersom det inte längre finns någon som arbetar 
aktivt med verksamheten har den inte uppdaterats på länge. Den alumnakademi som 
tidigare fanns utarbetade verksamhetens förslag på framtida mål och visioner. (Vision 
och mål för alumniverksamheten vid Växjö universitet 2003, punkterna nedan är hämtade 
från sida fyra) 
 

− Universitetets alumner är regelbundet efterfrågade i förnyelsearbetet av våra 
utbildningar och därmed stimuleras utvecklingen av det livslånga lärandet. 

− Alumninätverket stöttar på bästa sätt universitets utvecklings- och forsknings-
projekt.  

− Alumniverksamheten bidrar till att så många som möjligt av de som utexami-
neras från Växjö universitet finner ett arbete.  

− Efter tre år är nätverket självfinansierat till minst 20 %. År 2010 bär verksam-
heten sina egna kostnader. 

 
 
7.3.1 Alumnernas syn på framtida kontakt med Växjö universitet 
Idag har en del alumner sporadisk kontakt med gamla studiekamrater, antingen ge-
nom sitt arbete eller privat. Många har helt tappat kontakten och vet inte hur det har 
gått för studiekamraterna. Den största anledningen till att de hade förlorat kontakten 
uppgavs vara att de flesta flyttade till andra städer efter examen. Ett nytt liv börjades 

och det gamla glömdes bort, vilket även är förklaringen till 
den förlorade kontakten med Växjö universitet. 
Kontakten med universitetet tycks minska allt eftersom 
alumnerna är ute i arbetslivet. Många skulle gärna ha 
bättre kontakt med universitetet. De fåtal alumner som 
hade kontakt med Växjö universitet hade det oftast via sitt 
arbete. I störst utsträckning var det lärare och 
sjuksköterskor som hade kontakt med universitetet genom 

 

Jag läser en handledarutbildning
på universitetet för att jag kom-
mer att ansvara för praktikanter.
Sen har jag varit i kontakt med
gamla lärare från Sjuksköterske-
programmet för att komma in
och vara stöd och föreläsare vid
olika praktiska övningar, vara en
representant från arbetslivet.
Tyvärr fick vi inte ihop schemat
så det blev inget.  
praktikanter.  
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Under intervjuerna med alumnerna diskuterade vi alumnverksamhet. De flesta kände 
sig osäkra kring vad det innebar. Efter en förklaring ställdes sig flertalet positiva till 
idén. Bland dem som redan kände till den här typen av verksam-
het var intresset stort och de skulle gärna vilja delta. Många av 
alumnerna kunde tänka sig att komma till universitetet och berät-
ta om vad de arbetar med idag. De såg detta som viktigt då de 
själva inte upplevde att de hade tillräcklig kontakt med arbetslivet 
under studietiden. En alumn berättade att hon genom sitt företag 
både hade föreläst och varit på arbetsmarknadsdagar på universitetet. Hon upplevde 
det som roligt att komma tillbaka och prata med studenter. Samtidigt gav det henne 
chansen att skapa kontakter med företag, myndigheter och med andra alumner.  

Det skulle jag helt klart
vara intresserad av. De
har ju alla större univer-
sitet och högskolor,
deras alumnverksamhet
är väldigt utvecklad. Det
skulle Växjö universitet
också ha.  

 
Möjligheten att genom en alumnverksamhet kunna skapa nätverk och utbyta idéer 
uppfattades som betydelsefullt. Alumnerna tyckte det var synd att Växjö universitet 
inte har någon välutvecklad alumnverksamhet. De ansåg att det var något som de 
själva, arbetsplatser och universitetet skulle tjäna på. De menade även att den bris-

tande återkopplingen till arbetslivet under utbildningstiden 
skulle kunna minska med hjälp av en väl fungerande 
alumnverksamhet. Många av förslagen på hur återkopp-
lingen till arbetslivet skulle kunna förbättras kan överföras 
till vad en alumnverksamhet kan arbeta med. I 
intervjuerna framkom speciellt tre skäl till varför Växjö 
universitet bör satsa på att utveckla en väl fungerande 
alumnverksamhet.  

Jag tycker att det skulle vara
intressant att komma tillbaka till
universitetet och dela med mig
av mina erfarenheter. Studen-
terna vill veta vad de kan arbeta
med efter sin utbildning. Att få
lyssna på någon som har läst
samma utbildning skulle betyda
jättemycket. Att få veta att det
går att få ett arbete efter exa-
men.  

 
En alumnverksamhet medför att Växjö universitet kan bygga upp ett nätverk och skapa 
kontakter med sina alumner. Genom detta skulle ett utbyte mellan alumner och univer-
sitetet kunna uppstå. Något som i sin tur skulle kunna 
generera i praktikplatser, mentorskap eller uppsatsarbeten 
på olika företag och myndigheter. Samtidigt utvecklas 
alumnernas nätverk och förlorade kontakter med gamla 
studiekamrater kan återupptas, vilket skulle kunna gagna 
framtida arbetsmöjligheter. Nätverken bör inte begränsas till Kronobergs län utan 
sträcka sig över hela Sverige. Med andra ord blir det ett sätt för Växjö universitet att 
profilera sig gentemot omvärlden.  

Nätverk skulle vara kul att 
bygga upp och återfå 
kontakten med universi-
tet. För det har ju varit en 
stor del av livet, men nu 
är det borta. 

 
En del alumner ställde sig mer tveksamma till alumnverksamhet. De alumnerna var 
ofta arbetslösa och kände att de inte visste vad de skulle kunna bidra med. Andra vil-
le gärna vänta då de tyckte att alumnverksamhet skulle bli mer intressant för dem ef-
ter ytterligare några år i arbetslivet. De upplevde att de ännu inte hade uppnått sina 
mål i arbetslivet och därför ville de avvakta med att eventuellt medverka. Genom en 
väl fungerande hemsida skulle även dessa alumner kunna vara delaktiga. En hemsida 
skulle kunna hjälpa dem att utveckla deras kontaktnät och förbättra framtida arbets-
möjligheter. Några lärare och sjuksköterskor tyckte inte att de direkt hade något be-
hov av alumnverksamhet, eftersom de ansåg att de redan hade kontakt med Växjö 
universitet genom till exempel handledning av praktikanter. Denna verksamhet tyckte 
de emellertid kunde utvecklas och förbättras eftersom de under sin studietid skulle ha 
önskat fler föreläsare från arbetslivet och mentorer som de skulle kunna vända sig till 
med frågor under hela studietiden.  
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Tidigare nämndes att den alumnverksamhet som finns vid Växjö universitet till stor 
del drivs av studentföreningar. Några av alumnerna hade genom föreningarna kom-
mit i kontakt med den här typen av verksamhet. Det ordnades olika typer av återträf-
far och andra aktiviteter. Alumnerna menade dock att de olika verksamheterna sköt-
tes sporadiskt och utan inbördes kontakt. De upplevde att om en alumnverksamhet 
skulle fungera måste ansvaret för den ligga på universitetet. En central enhet som 
skulle kunna samordna existerande verksamheter och samtidigt utveckla en väl fun-
gerande alumnverksamhet som gagnar alla studenter, såväl före detta som nuvarande.   
 
 
7.3.2 Rekryterarnas syn på universitetens kontakter med arbetslivet  
Rekryterarnas kunskap om Växjö universitet och dess utbildningar varierar. Vid stör-
re avstånd (Malmö och Stockholm) tenderar kunskapen att minska medan den är bättre 
i Kronobergs län. Rekryterarna känner till Växjö universitet, men de har mindre kän-
nedom om enskilda utbildningar.  
 
Flertalet av de arbetsplatser som vi besökte hade inte någon utarbetad kontakt med 
Växjö universitet. Kontakten var istället mer sporadisk och knuten till enskilda stu-
denter, lärare, projekt eller olika typer av aktiviteter som till exempel arbetsmark-
nadsdagar. Genom närheten till Växjö universitet hade arbetsplatserna i Kronobergs 
län en tydligare koppling till universitetet, medan de övriga hade mer kontakt med 
andra universitet i Sverige. Oavsett närhet till Växjö universitet eller inte beskrev re-
kryterarna kontakten med universitetsvärlden på liknande sätt. Oftast fanns det en 

person på arbetsplatsen som på olika sätt arbetade med att 
skapa, utveckla och förbättra kontakten med universiteten. 
Vanligast var att delta på olika arbetsmarknadsdagar då de 
kunde marknadsföra sin arbetsplats. Uppsatser och 

examensarbeten uppfattade många av rekryterarna som positivt för arbetsplatsen. Det 
skapade ett nytänkande och gav dem möjlighet att se delar av arbetsplatsen ur nya 
synvinklar. Tyvärr kunde de inte alltid använda sig av dem, vilket ofta berodde på 
tidsbrist och inte på att studien varit dålig. Flertalet av rekryterarna ansåg att ett bra 
sätt att skapa kontakt med studenter var genom praktik. På så vis kunde ett ömsesi-
digt samarbete skapas, vilket gynnade både studenterna och 
arbetsplatserna. Studenterna får en inblick i arbetslivet och 
de anställda på arbetsplatsen får genom studenterna en 
inblick i universitetsvärlden. Genom praktiken skapas även 
kontakter som kan påverka och förbättra framtida rekryteringsmöjligheter för både 
arbetsplatser och studenter. Nackdelen med praktik är att den är svår att genomföra 
eftersom den kräver noggrann och systematisk planering om den ska bli givande för 
alla inblandade parter. Rekryterarna menade även att det inte är realistiskt att skapa 
praktikplatser för alla studenter. En del företag och myndigheter hade vid flera tillfäl-
len haft anställda som höll i föreläsningar på olika universitet. Föreläsningarna upplev-
des som ett bra sätt att skapa en dialog med studenter och anställda på universitetet.  

På arbetsmarknadsdagar
som Växjö universitet har
anordnat har vi nog alltid
varit med på.  

Ett samarbete skapar bättre
möjligheter att hitta lämpliga
personer att rekrytera.  

 
Slutligen var många av rekryterarna intresserade av att ha kontakt med universitet ef-
tersom det öppnar upp möjligheter för arbetsplatsen. De flesta ville utveckla den be-

fintliga kontakten, men ansåg att initiativet skulle komma 
från universiteten. Genom en bättre kontakt hoppades 
rekryterarna på att deras kännedom om enskilda utbild-

ningar skulle öka.  

Min arbetsplats har ett stort
intresse av att alltid ha en
närkontakt med universitet i
Sverige.  
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8. Sammanfattning och förslag på åtgärder 
 

Syftet med rapporten var att följa upp utexaminerade studenter från Växjö universitet 
läsåret 2000/2001. En beskrivning av alumnernas arbetsliv visar vägen till deras för-
sta arbete och om de idag har arbeten som kan relateras till utbildningen. Sökandet 
efter arbete kräver både erfarenhet och kunskap om vad som är betydelsefullt vid an-
ställning, vilket bland annat kan vara yrkeserfarenhet, kontaktnät och yrkesidentitet.  
 
Förslag på hur Växjö universitet kan arbeta med att förbättra kontakten med alum-
nerna och arbetslivet visar hur universitetet kan fortsätta arbeta med utveckling och 
planering av utbildningar och kurser. Framförallt innebär det att utveckla en alumn-
verksamhet.  
 
 
8.1 Arbetslivet efter studierna 
Genom en enkät- och intervjuundersökning av alumnerna som tog examen läsåret 
2000/2001 studerade vi åren som gått. De allra flesta alumner klarade sig bra på ar-
betsmarknaden och få var arbetslösa en längre period, men beroende på examen 
fanns vissa skillnader. För lärare och sjuksköterskor var arbetsmarknadsläget speciellt 
bra, därigenom lyckades de bäst med att få arbete efter examen. Andra alumner var 
vid minst ett tillfälle efter examen utan arbete; varannan från SVI, var tredje från TD, 
MSI och HIE samt var fjärde från HUM.  
 
En del alumner stannade kvar i Växjö efter examen, men många valde att flytta. Ar-
betsmöjligheter, uppväxtområde samt närhet till familj, släkt och vänner påverkade 
till störst del valet av bostadsort. Alumner som valde att flytta från Växjö menade att 
det till störst del berodde på utbudet av arbete, vilket upplevdes som mindre bra. De 
som valde att stanna kvar i Växjö gjorde det till stor del på grund av att de ville vara 
nära familj, släkt och vänner. Alumnerna från IVOSA och LE bodde i störst uträck-
ning kvar i Kronobergs län, medan alumner från EHV, SVI och HIE i högre grad 
valde att flytta till storstadsregionerna. 
 
Många av alumnerna arbetar idag inom områden som kan relateras till deras utbild-
ning. Främst gäller det alumner från IVOSA och LE och i minst utsträckning alum-
ner från SVI, vilket kanske beror på att alumner från SVI hade svårare att få arbete. 
Majoriteten av alumnerna menar att de är tjänstemän, men en betydande andel alum-
ner från IVOSA och LE anser sig vara arbetare. Vi upplever detta som något över-
raskande eftersom de har högskoleutbildning samt arbeten som kan återkopplas till 
utbildningen. Bland alumnerna från IVOSA och LE är det få som tjänar mer än 25 
000 kronor i månaden, vilket kan jämföras med att närmare hälften av alumnerna 
från MSI och EHV tjänar över 25 001 kronor per månad. 
 
Alumnerna kände sig nöjda med utbildningen vid Växjö universitet eftersom den gav 
dem grundläggande kunskaper som de har nytta av i arbetslivet. Alumnerna tyckte att 
Växjö universitet var lagom stort, för de fick en närhet till både föreläsare och andra 
studiekamrater. Flertalet alumner menade att utbildningen ledde fram till ett yrke som 
de trivs med genom att det är både utvecklande och stimulerande. Framförallt var 
sjuksköterskor och lärare nöjda, medan alumner från SVI och HIE i högre grad var 
missnöjda med sina arbeten.  Ett framtida yrke var däremot inte något som alumner-
na i större utsträckning funderade på under studietiden, utan målet var att i första 
hand klara utbildningen. Många alumner menade att de under utbildningen inte i nå-
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gon större utsträckning uppmuntrades att tänka på vad som skulle hända efter exa-
men. Det upplevdes som en bidragande orsak till känslan av att leva i en bubbla, utan 
någon direkt kontakt med omgivningen utanför studierna. Därför ansåg en del alum-
ner att mötet med ”verkligenheten” efter examen blev en chock, framförallt för dem 
som hade svårt att få arbete. De flesta alumnerna lyckades bra i arbetslivet trots vaga 
framtidsplaner under studietiden och en del svårigheter med att få ett arbete efter ex-
amen.  
 
 
8.2 Konkurrens på arbetsmarknaden   
Att söka efter arbete kräver både kunskap och erfarenhet. Tron på att högskolestudi-
er räcker för att få ett arbete stämmer inte överens med verkligheten, då även en rad 
andra faktorer har betydelse. Förståelse för vilka faktorer som påverkar anställnings-
barhet var särskilt viktigt för alumner som hade svårt att få arbete.  
 
En hög tröskel att ta sig över var svårigheten att få en anställning som kunde åter-
kopplas till utbildningen. För nyutexaminerade utan yrkeserfarenhet var detta särskilt 
svårt; utan rätt erfarenhet var det inte lätt att få arbete, men utan arbete gick det inte 
att få erfarenhet. Vikten av yrkeserfarenhet poängterade även rekryterarna eftersom 
de i högre grad anställde personer med adekvat erfarenhet. En lösning var praktik ef-
tersom alumnerna genom praktik, både under och efter utbildningen, fick erfarenhet 
inom relevanta yrkesområden samtidigt som de knöt kontakter.  
 
Ett utvecklat kontaktnät ökar möjligheterna att få arbete. Flera alumner berättade att 
de hade fått sina arbeten genom kontakter som de hade skaffat sig under sin studie-
tid. Rekryterarna nämnde inte att alumnernas anställningsbarhet ökade med hjälp av 
kontakter. Däremot berättade de att de ofta använde sig av kontakter för att lättare 
hitta lämpliga personer att anställa, vilket tyder på att kontakter är betydelsefullt för 
anställningsbarheten.  
 
En tydlig yrkesidentitet påverkar anställningsbarheten, vilket framförallt alumner med 
en bred och allmän utbildning påpekade. Genom sin utbildning hade de inte fått en 
tydlig yrkesidentitet vilket gjorde det svårt för dem att veta vilka arbetsuppgifter de 
var kvalificerade för. De menade att eftersom de själva inte hade en klar bild av hur 
de skulle kunna använda sina kunskaper i arbetslivet, blev det svårt för dem att för-
klara detta för arbetsgivarna. Alumner som insåg detta försökte påverka sin yrkes-
identitet genom att vidareutbilda sig.  
 
 
8.3 Förslag på åtgärder 
Konkurrensen om studenterna blir allt hårdare och därför är arbetet med utvecklan-
det av befintliga program och kurser betydelsefullt för Växjö universitet. I rekryte-
ringsarbetet är det därför viktigt att ta vara på både före detta och nuvarande studen-
ters synpunkter. För att Växjö universitet ska kunna göra detta har vi utformat ett an-
tal förslag utifrån analysen av intervjuerna med alumnerna och rekryterarna. Försla-
gen kan upplevas som övergripande utan direkt återkoppling till enskilda institutio-
ner, program och utbildningar, men en mer ingående bild kräver uppföljningsstudier 
som är direkt riktade mot dessa. Även om en del förslag redan genomförs idag finns 
det anledning att se över dem och ständigt arbeta för att de ska utvecklas och förbätt-
ras.  
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Arbetsmarknadsläget är föränderligt, vilket gör att utbud och efterfrågan på arbete 
varierar. När alumnerna i denna undersökning började söka arbete efter examen läs-
året 2000/2001 var efterfrågan på arbetskraft större än vad den är idag. Alumnerna 
lyckades bra, men upplevde att vägen till arbete kunde ha fungerat smidigare om de 
under studietiden hade fått en bättre kontakt med arbetslivet. Vidare menade de att 
studenter som tar examen när arbetsmarknadsläget är mindre bra förmodligen har ett 
större behov av en mer utvecklad kontakt med arbetslivet.  
 
 
8.3.1 Förberedelser inför arbetslivet 
Alumnerna eftersökte en mer utvecklad och kontinuerlig kontakt med arbetslivet, 
vilken skulle vara organiserad inom de program och kurser som de studerade vid. Vi 
vill poängtera att de inte menade att kontakten med arbetslivet skulle ske på bekost-
nad av utbildningen. Tvärtom var alumnerna väl medvetna om svårigheten att finna 
en god balans mellan vad arbetslivet efterfrågar och universitetens uppgift med att 
forska och utbilda. Alumnerna menade att kontakten med arbetslivet skulle fungera 
som en språngbräda för att göra övergången från universitetslivet till arbetslivet både 
smidigare och enklare. De ville öka sina framtida arbetsmöjligheter genom att för-
bättra sin anställningsbarhet redan under studietiden. I analysen framkom sex förslag 
på hur Växjö universitet skulle kunna förbättra kontakten med arbetslivet.   
 
Praktik 
Utbildningar med en tydlig yrkesinriktning, såsom lärarprogrammet, har i större ut-
sträckning praktik än allmänna och breda utbildningar, därmed ser behovet av prak-
tik olika ut. Genom praktik får studenterna en bättre inblick i arbetslivet och vad de 
kan arbeta med efter examen; det teoretiska lärandet omsätts praktiskt.  
 
Studiebesök 
Praktik kräver omfattande planering och strukturering samtidigt kan det vara svårt att 
finna praktikplatser till många studenter. Därigenom kan studiebesök vara ett lämp-
ligt komplement eftersom det kan ge en bra inblick i flera olika yrkesområden.  
  
Gästföreläsningar 
Alumnerna efterfrågade representanter från arbetslivet som skulle kunna vara gästfö-
reläsare och på så sätt förmedla nya innovationer och arbetssätt. Flertalet av alum-
nerna kunde tänka sig att vara gästföreläsare inom det program eller den kurs som de 
hade läst. Genom dem kan studenterna lättare koppla den teoretiska kunskapen som 
de får i utbildningen till arbetslivet eftersom alumnerna själva utgör ett exempel på 
vad utbildningen leder fram till.  
 
Examensarbete/Uppsatsarbete 
Ett sätt att skapa kontakt med arbetslivet är i samband med examensarbe-
te/uppsatsarbete. På så vis kan studenterna få en inblick i flera olika yrkesområden 
och tillfälle att skapa kontakter. Samtidigt får arbetsgivarna en möjlighet att skapa sig 
en uppfattning om studenterna och deras kunskaper.   
 
Mentorskap 
En mentor kan ha en vägledande roll för studenterna och fungera som en länk mel-
lan universitetet och det kommande arbetslivet. Mentorskap är även ett bra sätt att 
skapa kontakter på och förbättra möjligheten till framtida arbete.  
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Tydligare yrkesidentitet 
En del alumner upplevde en otydlig yrkesidentitet som ett problem vid sökandet av 
arbete. Därför efterfrågas tydligare och mer konkreta programbeskrivningar för att 
lättare skapa en förståelse för vilka yrkesområden utbildningen leder fram till.  
 
 
8.3.2 Alumnverksamhet 
I stort sett kan förslagen åtgärdas genom en alumnverksamhet. Den alumnverksam-
het som idag finns vid Växjö universitet är sporadisk och sker ofta på initiativ av stu-
dentföreningar. Denna typ av verksamhet ansåg inte alumnerna och rekryterarna var 
tillräcklig. Bland alumnerna fanns ett stort intresse för att återuppta kontakten med 
Växjö universitet eftersom de ansåg att de skulle kunna vara en länk mellan studen-
terna och arbetslivet. De menade att de skulle vara en resurs för universitetet och 
studenterna eftersom de har erfarenhet av både utbildning och arbetsliv, men initiati-
vet måste komma från universitetet. En uppfattning som även rekryterarna delade.  
 
För att en alumnverksamhet ska fungera krävs det att den är centralt styrd av univer-
sitetet genom en ansvarig alumnkoordinator. Dessutom bör samtliga institutioner ak-
tivt delta för att utveckla ett väl fungerande samarbete som gagnar universitetet, stu-
denter, alumner och arbetslivet i framförallt närregionen.  
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Appendix 1 
 

Metodteknisk redogörelse 
 

Bakgrund till studien 
1999 startade Institutionen för samhällsvetenskap ett projekt för att öka kunskapen 
om Växjö universitets studenter. Projektet inleddes med en mindre enkätstudie Stu-
dentbarometern, vilken följdes av en mer omfattande och systematisk studie av studen-
terna vid universitet, Student 2001. Detta enkätmaterial låg till grund för två utred-
ningar; Växjöstudenterna – Bakgrund och boende (Eriksson, Olofsson och Lundberg 2002) 
samt Växjöstudenterna och deras universitet – En studie av bakgrund, förhållningssätt och studie-
vanor (Eriksson, Olofsson och Lundberg 2002).  
 
På initiativ av Gunnar Olofsson skapades under 2003 forskningsgruppen Higher 
Education Research and Evaluation (HERE). HERE-gruppen har till syfte “/…/ att 
på olika sätt studera konsekvenserna av den expansion som den högre utbildningen genom-
gått sedan början på 1990-talet” (Eriksson 2004:119). Inom ramen för HERE fortsatte 
projektet med studentundersökningarna att utvecklas och ett flertal nya studier har 
genomförts med både studenter och personal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapporter och uppsatser vid HERE (www.svi.vxu.se/here/) 
 
Student 2003 - Mellan bakgrund och framtidsdröm: Växjöstudenternas ut-
bildningsval, studieorienteringar och värderingar 
Eriksson (2004) 
 
Tidsanvändningsstudien – en studie av arbetsmiljön vid Växjö universitet 
Erlandsson och Holmberg (2004) 
 
Enighet och skiljelinjer – En studie om motsättningar mellan personalgrup-
per vid Växjö universitet 
Erlandsson (2004)  

 
Hållbar rekrytering – Växjö universitet och rekryteringen av studerande från 
studieovana miljöer 
Johansson (2004) 
 
Humaniorastudenterna – bilden av humanisten och humanistiska studier 
Johansson (2004) 
 
Lärarutbildningen vid Växjö universitet – ur ett studentperspektiv 
Kratz och Svensson (2004) 
 
Personalvetaryrket – Hur förhåller sig studenterna på PA-programmet till 
arbetsgivarens krav? 
Nilsson och Persson (2004) 
 
Kvinnlig empati och manlig styrka – En studie av könsmaktförhållandet vid 
polisutbildningen i Växjö 
Holmberg och Johansson (2003) 
 
Växjödoktoranderna och deras forskningsutbildningar – bakgrund, villkor 
och upplevelse 
Karlsson och Lundberg (2003)  
 

 
Efter att ha studerat rekrytering av blivande och nuvarande studenter samt persona-
len vid universitetet blev syftet med denna studie att undersöka vad som hände med 
studenterna efter examen. Studien tar avstamp i den senaste undersökningen Mellan 
bakgrund och framtidsdröm – växjöstudenternas utbildningsval, studieorienteringar och värderingar 



(2004), vilken bygger på en enkätundersökning av studenterna som hösten 2003 läste 
andra och sjätte terminen vid Växjö universitet.  
 
 
Personal 
Vi som är ansvariga för rapporten Vägen till arbete är Christin Holmberg och Ida Jo-
hansson. Vi skötte det dagliga arbetet, planeringen och analysen av enkätmaterialet. 
Vidare gjorde vi urval av alla intervjupersoner, genomförde intervjuer med alumner 
och rekryterare samt bearbetade och analyserade intervjumaterialet. Carolina Nilsson 
var delaktig i urvalet av rekryterare vid olika företag och myndigheter. Hon var även 
med vid genomförandet av intervjuerna med både alumner och rekryterare. Bearbet-
ningen av intervjuerna med rekryterarna ansvarade Carolina för och hon var delaktig 
i skrivandet av 4.3.1 Rekryterarnas krav på anställdas färdigheter, 6.2 Rekryterarnas syn på 
anställningsbarhet, 7.3.1 Rekryterarnas syn universitetens kontakter med arbetslivet samt Appen-
dix 4 – Rekryterarnas tillvägagångssätt vid anställning. Eva Fasth fungerade som stöd och 
diskussionspartner under projektets gång.  
 
 
Enkäten 
Under perioden mars till juni 2004 genomförde enheten för utbildnings- och arbets-
marknadsstatistik vid SCB en enkätundersökning27 med alumner som tog examen läs-
året 2000/2001. SCB utför vartannat år på uppdrag av regeringen undersökningen In-
trädet på arbetsmarknaden, vars syfte är att studera hur etableringen på arbetsmarknaden 
fungerar för personer med skilda utbildningar under olika tidpunkter. I samband med 
att SCB skulle göra denna undersökning gjorde Växjö universitet en tilläggsbeställ-
ning för att kunna följa upp samtliga växjöstudenter som tog examen läsåret 
2000/2001. Växjö universitet ersatte även SCB för att lägga till åtta extra frågor. 
 
Missivbrevet konstruerades av SCB och i detta informerades alumnerna om bak-
grunden till studien och dess syfte. De som besvarade enkäten var skyddade av sekre-
tesslagen (SFS 1980:100). Genom att svara på enkäten godkände de automatiskt att 
den skulle kompletteras med bakgrundsvariabler, såsom kön och högskolekod. I mis-
sivbrevet upplystes även alumnerna om att personer utanför SCB, till exempel Växjö 
universitet, som har intresse av att bearbeta materialet kunde få tillgång till en version 
av datamaterialet utan personnummer, namn och adress. Den sista informationen i 
brevet handlade om vad som sker med materialet när undersökningen är slutförd och 
vem alumnerna kunde kontakta för eventuella frågor och synpunkter.   
 
Enkäten bestod av 27 frågor, inkluderas delfrågorna var det runt 60 frågor. Den var 
indelad i två delar; arbete och studier. För att komplettera enkätsvaren samlade SCB 
in olika bakgrundsvariabler som de hämtade från deras register över totalbefolkning-
en (RTB), från universitets- och högskoleregistret samt från utbildningsregistret. Bak-
grundsvariablerna var personnummer, kön, läsår, högskolekod, typ av examen och 
föräldrarnas utbildningsnivå. Dessa uppgifter hämtades den förste mars 2004.  
 
 
 
 

                                                 
27 För enkäten och missivbrevet Till dig som avgick från gymnasieskolan eller examinerades från högskolan 
läsåret 2000/01 se Appendix 2. 



Datainsamling, bortfall och databearbetning av enkäten 
Enkäterna skickades för första gången ut till alumnerna via post den 23 mars 2004. 
Vid detta utskick ombads alumnerna att besvara frågorna och därefter returnera en-
käten. Vid den första påminnelsen fick alumnerna inte en ny enkät, utan enbart ett 
tack- och påminnelskort. Den andra och tredje påminnelsen innehöll även en enkät. 
Sammanlagt gjordes fyra utskick och enkätinsamlingen avslutades den 24 juni 2004.  
 
Totalt svarade 622 alumner på enkäten, vilket ger ett extern bortfall på 196 alumner 
eller en svarsfrekvens på 76 procent. För att kunna redovisa svar från hela populatio-
nen (818 alumner) och inte bara från de svarande har SCB viktat materialet. Vikterna 
ersätter objektsbortfallet, det vill säga de alumner som inte svarade på enkäten. Där-
igenom blir det möjligt att uttala sig om hela populationen och inte bara om de sva-
rande. Vikterna kompenserar inte det partiella bortfallet, alltså internt bortfall inne i 
enkäten. Av den anledningen är inte alltid antalet i tabeller och diagram i enlighet 
med hela populationen (818 alumner). Internt bortfall i enkäten kan bero på att den 
som svarade missuppfattade frågan eller glömde bort att svara. Andra anledningar 
kan vara att frågan upplevdes som känslig eller att lämpligt svarsalternativ saknades. 
Ganska högt internt bortfall återfanns i fråga 1b och i fråga 18. Trots att svaren är 
viktade bör svaren från HUM och TD beaktas med viss försiktighet då de grupperna 
efter viktningen består av 37 respektive 26 alumner.   
 
De inkomna enkäterna bockades av i dataregistreringsprogrammet RODE. Därefter 
skannades enkäterna in med programvaran EYES & HANDS i statistikprogrammet 
SPSS. Manuella kontroller genomfördes både under och efter skanningen, till exem-
pel kontrollerades om det förekom dubbelmarkeringar och att enbart giltiga värden 
fanns med i materialet.  
 
När materialet kom oss tillhanda granskades det och vi fann vissa felkodningar. De 
små fel som upptäcktes, och som vi inte kunde rätta, anser vi inte påverkade resulta-
tets helhet. Efter granskningen genomfördes en kodning av materialet utifrån det 
kodschema som medföljde. Omkodningen gjordes på grund av att enbart svarsalter-
nativens nummer var inskrivna i datamatrisen. För att enkelt kunna tolka resultaten i 
diagram och tabeller ersattes nummerna med de egentliga svarsalternativen. Utöver 
detta skapade vi nya indelningar gällande ålder, hemkommun och examen. 

 
 

Urval av personer till enkäten 
Det totala antalet examina som togs vid Växjö universitet läsåret 2000/2001 (2000-07-
01 till 2001-06-30) var 949. För att ingå i undersökningen krävdes minst en högskole-
examen (80 poäng). En del tog ut dubbla examina, vilket gjorde att det totalt rörde sig 
om 894 personer. Vid dubbla examen valdes den högsta och vid likvärdiga den se-
naste. Mot befolkningsuppgifterna genomfördes en identifikationskontroll av adress-
uppgifterna. I en del fall fanns personerna inte längre med i populationen, 30 alum-
ner hade emigrerat och 46 alumner hade inte fullständiga personuppgifter (gäststuden-
ter eller avlidna), vilket medförde att 818 personer ingick i den totala populationen. 
För att kunna analysera enkätmaterialet i förhållande till Växjö universitets organisa-
tion valde vi att göra om SCB:s examensindelning. Därför delades alumnerna in i åtta 



olika examensgrupper.28 Antalet alumner i respektive examensgrupp och antalet 
alumner inom ämnena redovisas nedan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomisk examen (EHV) totalt 203 alumner 
 
 

Företagsekonomi 197  
 

Nationalekonomi  5  
 

Transportekonomi och materialadministration 1  
 

Sjuksköterske- och socialomsorgsexamen (IVOSA) 
totalt 57 alumner 

 

Sjuksköterskeexamen 25 
 

Socialomsorgsexamen 28  
 

Socialt arbete 4  
 

Lärarexamen (LE) totalt 229 alumner 
 

Barn- och ungdomspedagogisk examen och  
grundskollärarexamen 1-7  109  
 

Grundskollärarexamen 4-9 54  
 

Gymnasielärarexamen 66  
 

Humanistisk examen (HUM) totalt 37 alumner 
 
 

Biblioteks- och informationsvetenskap 1  
 

Engelska 9  
 

Franska 7  
 

Historia 10  
 

Litteraturvetenskap 3  
 

Religionsvetenskap 2  
 

Svenska 1  
 

Tyska 4 

Matematisk och systemteknisk examen (MSI)  
totalt 96 alumner 

 

Datalogi/Numerisk analys 14  
 

Datateknik 4  
 

Datavetenskap 18  
 

Elektroteknik 3  
 

Informatik 34  
 

Matematik/Tillämpad matematik 4  
 

Matematikerlinjen 1  
 

Systemkonstruktion 18  

Högskoleingenjörexamen (HIE)  
totalt 52 alumner 

 

 

Vid Växjö universitet är det möjligt att ta en högskolein-

genjörsexamen vid Matematiska och systemtekniska 

institutionen samt vid Institutionen för teknik och design. 

Utifrån enkätsvaren är det inte möjligt att utläsa alumner-

nas huvudämne och vid vilken institution de tillhör. Därav 

utgör högskoleingenjörerna en egen examensgrupp. 

Samhälls- och beteendevetenskaplig examen (SVI) 
totalt 133 alumner 

 

Arbetsmarknadsteknik med personaladministration 2 
 

Geografi  1  
 

Internationell migration och etniska relationer  2  
 

Ledarskap och organisation   2  
 

Medie- och kommunikationsvetenskap 22  
 

Politologi  40  
 

Psykologi  10  
 

Socialpsykologi  5  
 

Sociologi  18  
 

Pedagogik  16  

Teknik- och designexamen (TD) totalt 26 alumner 
 

Biologi 1  
 

Byggteknik,  1  
 

Kemi  4  
 

Maskinteknik 14  
 

Systemekonomi 6  

 
 
Urval av personer till intervjuerna 
I samråd med Eva Fasth beslutades att sammanlagt 56 djupintervjuer skulle genom-
föras, 40 intervjuer med alumner och 16 intervjuer med rekryterare på olika företag 
och myndigheter.  
 
Genom intervjuerna kunde vi följa upp vilka alumner som efter examen stannade 
kvar i Växjö och vilka som flyttade till Malmö eller Stockholm. På så vis blev det 
möjligt att belysa varför en del alumnerna valde att flytta ifrån Växjö. Orsaken till att 
Malmö valdes ut var för att det är en storstad och för att många av alumnerna kom 
från Skåne. Stockholm valdes ut för att det är Sveriges största stad med ett brett ut-

                                                 
28 En mer ingående förklaring av examensindelningen av alumnerna finns i kapitel 2 – Alumnerna i undersök-
ningen.  



bud av arbetsmöjligheter. Målet var att genomföra 20 intervjuer i Växjö, tio i Malmö 
och tio i Stockholm.  
 
För att en alumn skulle ingå i urvalet skulle minst sex personer ha tagit examen inom 
samma ämne. Vid ett lägre antal ökade identifieringsmöjligheten i alltför hög grad. Vi 
strävade efter att urvalet skulle vara proportionellt till antalet alumner i respektive ex-
amensgupp. Dessvärre blev inte fördelningen proportionerlig på grund alumnernas 
vilja eller möjlighet att låta sig intervjuas. Totalt kontaktades 73 alumner och av dem 
kunde eller ville 37 låta sig intervjuas. Tabellen nedan visar antalet intervjuer i respek-
tive stad och antalet i varje examensgrupp.  
  

Tabell 5 
Antal intervjuer  

 Examensgrupp  Växjö Malmö Stockholm Totalt 

 LE 6 1 0 7 

 SVI 4 2 1 7 

 EHV 3 2 1 6 

 TD 3 1 2 6 

 HUM 1 0 1 2 

 IVOSA 1 1 2 4 

 MSI 1 2 2 5 

 Totalt 19 9 9 37 

 
 

Utdrag från LADOK användes för att få fram vilka alumner som tog examen läsåret 
2000/2001. Utdragen visade alumnernas namn, personnummer, adress, telefonnum-
mer och examen. Genom Gula sidorna på Internet dubbelkollade vi adresserna. I en 
del fall kontaktade vi Skattemyndigheten för att få fram aktuella adresser och tele-
fonnummer. Vi kontaktade först alumnerna per brev29 där vi förklarade syftet med 
studien och betydelsen av deras deltagande. I brevet förklarades även kort vad vi ville 
att de skulle berätta om, att allt som sades var konfidentiellt och att intervjun beräk-
nades att ta ungefär en timme. Brevet avslutades med att vi efter några dagar skulle ta 
kontakt med dem samt att om de inte ville delta eller hade andra frågor fick de gärna 
kontakta oss. Efter några dagar ringde vi upp alumnerna för att höra om de ville delta 
i studien.  
 
Rekryterarna på olika arbetsplatser i Kronobergs län, Malmö och Stockholm kontak-
tades på samma sätt som alumnerna. I brevet30 till dem beskrevs syftet med studien 
och vad den skulle användas till. Vi förklarade varför deras deltagande var betydelse-
fullt, att materialet skulle behandlas konfidentiellt och att intervjun skulle ta en halv-
timme till en timme. Målsättningen var att göra sju intervjuer i Kronobergs län, fyra i 
Malmö och fyra i Stockholm. Totalt kontaktades 16 olika företag och myndigheter 
och vi utförde 14 intervjuer (sju i Kronobergs län, tre i Malmö och fyra i Stockholm). 
Sammanlagt rörde det sig om åtta offentliga arbetsplatser och sex privata. Vi kontak-
tade arbetsplatser som hade en organisation med flera olika yrkesområden, vilket 
gjorde att de skulle kunna anställa alumner med olika examina från Växjö universitet. 
Därigenom har alla alumner i undersökningen möjlighet att söka arbete på en eller 
flera av de arbetsplatser vi besökte.  
 

                                                 
29 Se Appendix 5 för missivbrevet Till dig som tog examen 2000/2001 vid Växjö universitet.  
30 Se Appendix 6 för missivbrevet Uppföljningsstudie. 



Genomförande, bearbetning och analys av intervjuerna 
Vid tre tillfällen genomfördes telefonintervjuer, två i Malmö och en i Stockholm. De 
övriga utfördes i respektive stad från den 25 oktober till den 26 november. Intervju-
erna i Växjö genomfördes på universitetet, på arbetsplatser eller på offentliga platser i 
Växjö, såsom bibliotek eller café. I Malmö utfördes intervjuerna på personernas ar-
betsplatser och på Malmö stadsbibliotek. Under vår vistelse i Stockholm gjorde vi in-
tervjuer på alumnernas och rekryterarnas arbetsplatser samt på ett lugnt café.  
 
Intervjuerna med alumnerna varade från en halvtimme till en och en halv timme. 
Alumnerna fick berätta om tiden efter examen och intervjuerna liknade mer ett van-
ligt samtal mellan två personer än en intervju. För att inte missa intressanta områden 
hade vi med intervjufrågor31 som stöd. Före intervjuerna konstruerade vi en tidslinje. 
Syftet med den var att under intervjuns gång tillsammans med alumnerna placera in 
tidsmässigt vad de hade gjort efter examen. Vid nästan samtliga intervjuer var två av 
oss tre närvarande. En av oss ledde intervjun medan den andra ställde följdfrågor. 
Denna person ansvarade även för att tidslinjen blev ifylld. Detta samarbete fungerade 
bra och vi upplevde att alumnerna kände sig avslappnade i vårt sällskap. Att de kände 
sig avslappnade kan beror på att vi själva är i alumnernas ålder och att vi för två år 
sedan tog examen vid Växjö universitet. Därigenom befann vi oss i en likartad ar-
bets- och livssituation, vilket gjorde att vi lätt förstod vad alumnerna talade om. 
Samtliga intervjuer avslutades med att vi tackade dem för deras deltagande och att de 
skulle kunna ta del av rapporten i februari 2005 genom att gå in på HEREs hemsida 
(www.svi.vxu.se/here/).  
 
Intervjuerna med rekryterarna genomfördes på samma sätt som intervjuerna med 
alumnerna och tog som beräknat cirka en timme.32 Efter intervjun fick de fylla i en 
frågeblankett33 som påvisade i vilken utsträckning anställda ska kunna olika typer av 
färdigheter. Syftet var att kunna jämföra svaren med de färdigheter som alumnerna 
angett (i enkäten) att de fått genom sin utbildning vid Växjö universitet.  
 
Alla intervjuer bandades och skrevs ut ordagrant. Christin och Ida ansvarade för ana-
lysen av intervjuerna med alumnerna medan Carolina analyserade intervjuerna med 
rekryterarna. Materialet granskades, sammanställdes och analyserades utifrån olika 
temaområden, vilka utgör olika kapitel eller delavsnitt i rapporten. De citat som finns 
med belyser på olika sätt de teman som vi skriver om. I avsnitten 5.5 Vägen till arbete 
och 5.6 Arbetslöshet berättar sex alumner med egna ord om vägen till arbete och hur 
de handskades med svårigheten att få arbete. Några delar i alumnernas berättelser har 
utelämnats för att skydda deras identitet och för att underlätta läsningen skrevs i en 
del fall talspråk och dialektala uttryck om.  
 
  
 

  
 

                                                 
31 För Intervjufrågor – Alumner se Appendix 7. 
32 För Intervjufrågor – Rekryterare se Appendix 8. 
33 För Frågeblankett till rekryterare se Appendix 3. 



 

  

    

  Mars 2004 

 

 

Till dig som avgick från gymnasieskolan eller examinerades 
från högskolan läsåret 2000/01 

Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför vartannat år, på uppdrag av regeringen, under-
sökningen ”Inträdet på arbetsmarknaden”. Syftet är att undersöka hur inträdet på arbets-
marknaden ser ut för personer med olika utbildning och vid olika tidpunkter. 

 

Du är en av 13 000 personer 

tillförlitliga är det viktigt att just du svarar på våra frågor. Dina svar kan inte ersättas med 
någon annans. Att medverka i undersökningen är dock frivilligt. Om du inte vill delta i 
undersökningen eller inte avslutade en utbildning läsåret 2000/01 är det bra om du meddelar 
oss detta per telefon eller e-post.  

 

De svar som du lämnar  
skyddas av sekretesslagen (SFS 1980:100). Endast vi som arbetar med undersökningen får se 
dina svar och vi har tystnadsplikt. Insamlade uppgifter redovisas så att inga enskilda personers 
svar kan utläsas. 

 

Följande registeruppgifter kommer att användas i undersökningen: 
 

• Personnummer, kön, namn, aktuell adress och födelseland från Registret över 
totalbefolkningen 

• Läsår, högskolekod, typ av examen från Universitets- och högskoleregistret 
• Läsår, årskurs, studievägskod och skolkod från Skolverkets Elevregister 
• Dina föräldrars utbildningsnivå från Utbildningsregistret 

 
Personer utanför SCB  
som har intresse av att bearbeta undersökningsmaterialet kan få tillgång till en version utan 
personnummer, namn och adress. Innan materialet lämnas ut görs en särskild prövning och en 
sekretessöverenskommelse upprättas. 

 

När undersökningen är över  
kommer de insamlade uppgifterna att sparas i SCB: s arkiv. Efter fem år tas namn, person-
nummer och adress bort. Övriga uppgifter bevaras. Resultaten från undersökningen kommer 
att redovisas i Statistiska meddelanden, serie UF 86. Rapporten offentliggörs den 8 december 
2004 på www.scb.se. 
 

Om du har frågor, synpunkter  
eller vill ha mer information, så ring, skriv eller e-posta gärna till någon av oss.  
 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand för ditt svar! 
 
 
 
Daniel Samuelsson 019-17 65 17   daniel.samuelsson@scb.se 
Anna-Liisa Halunen 019-17 69 85  anna-liisa.halunen@scb.se 

Arbete 

S
tu

d
ie

r 

Lön 

som har blivit slumpmässigt utvald att delta i undersökningen. För att resultaten ska bli 



 

 Frågor om arbete 
 

 

1a 

 

Har du haft något arbete som varat 6 månader 
eller längre sedan du avslutade din utbildning 
2000/01? 

 

 Ja   
 

 Nej �   Gå till fråga 2a 

 

Efter hur många månader fick du ditt första 
arbete från det att du avslutade din utbildning 
2000/01? 

 

1b 

 

 

 

 0-1 månader  
 

 2-3 månader  
 

 4-6 månader 
 

  7-12 månader 
 

  Mer än 12 månader 

 
 
 
 
 

 

Har du varit arbetslös någon gång sedan du 
avslutade din utbildning 2000/01? 

 

2a 

 

Som arbetslös räknas den som inte hade något 
jobb men ville arbeta, kunde arbeta och aktivt  
hade sökt arbete. 
 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder  
skall ej räknas som arbetslöshet. 

 

 Ja   
 

 Nej �   Gå till fråga 3 

 

Hur många månader har du sammanlagt varit 
arbetslös sedan du avslutade din utbildning 
2000/01? 

 

2b 

 

 

 

 0-1 månader  
 

 2-3 månader  
 

 4-6 månader 
 

  7-12 månader 
 

  13-24 månader 
 

  Mer än 24 månader 
 

 
 
 
 
 
 

 

3 

 

Har du aktivt sökt arbete under de senaste  

12 månaderna? 

 

 

 Ja, 1-5 arbeten  
 

 Ja, 6-10 arbeten 
 

 Ja, 11-20 arbeten 
 

 Ja, fler än 20 arbeten 
 

 Nej 

 

4 

 

Har du någon gång efter att du avslutade din 
utbildning 2000/01 valt att studera för att du 
inte har fått något arbete? 

 

 

 Ja, mindre än 1 termin 
 

 Ja, 1 termin 
 

 Ja, 2 terminer 
 

 Ja, 3 terminer eller fler 
 

 Nej 
 

 



                                                                                                                                              

 

 

5 

 

Har du arbetat utomlands någon gång sedan 
du avslutade din utbildning 2000/01? 
 

 

 Ja, inom Norden 
 

 Ja, inom Europa (utom Norden) 
  

 Ja, i USA 
 

 Ja, i övriga världen 
  

 Nej        �   Gå till fråga 7 

 

6 

 

Hur överensstämde det arbete du hade  
utomlands med den utbildning du  
avslutade 2000/01? 

 

 

 Arbetet var helt eller till största delen inom det 
 område som utbildningen var inriktad mot 
 

 Arbetet var till viss del inom samma område 
 som utbildningen var inriktad mot 
 

 Arbetet var inom ett annat område än det som 
 utbildningen var inriktad mot 

 

 Min utbildning var inte inriktad mot något särskilt 
        område 

 

Vad gjorde du huvudsakligen under veckan 22-28 mars 2004? 

 

Ange endast ett alternativ!                              
 
 Vid tillfällig frånvaro mindre än 3 månader (t.ex. sjukdom, semester, 
 tjänstledighet, vård av sjukt barn), ange din vanliga sysselsättning. 
 

 

7 

 

 Arbetade               �    Gå till fråga 9 

     

 Egen företagare    �   Gå till fråga 10  
    

 Arbetade inom arbetsmarknadspolitisk åtgärd       �   Gå till fråga 10 
  

 T.ex. anställning med lönebidrag, anställningsstöd,  
 offentligt skyddat arbete, start av näringsverksamhet, 
 Samhall m.m.  
  

 Studerade inom arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
  

 T.ex. arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildning,  
 datortek, aktiviteter inom aktivitetsgarantin m.m. 

  

 Studerade i komvux 
 

 Studerade på högskolan (grundläggande utbildning) 
 

 Studerade i forskarutbildning 
 

 Studerade i annan utbildning 
 

 Arbetslös/arbetssökande 
 

 Militärtjänst 
 

 Föräldraledig 
 

 Annat, ange vad 
 
…………………………………………………….. 

 

                                                       



 

 

 

Hade du något arbete (även om det bara avsåg  
en timme) under veckan 22-28 mars 2004? 

 

8 

 

Besvara frågan med ”Ja” om Du hade anställning  
men var tjänstledig, föräldraledig, sjuk, semester etc. 

 

 Ja 
 

 Nej �   Gå till fråga 21 

 

9 

 

Vilken anställningsform hade du  
under veckan 22-28 mars 2004? 

 

 

 Tillsvidareanställning 
 

 Vikariat 
  

 Provanställning 
 

 Projektanställning 
 

 Annan tidsbegränsad anställning 
 

 Annan, ange vad 
  
……………………………………... 

 

10 

 

Inom vilken arbetsmarknadssektor hade du  
arbete under veckan 22-28 mars 2004? 
 

 

   Privat 
 

 Statlig/statligt ägda bolag 
 

 Kommunal/kommunalt ägda bolag 
  

 Landsting/landstingsägda bolag 
 

 Organisationer 
 

 Annan, ange vad 
  
……………………………………... 

 

Inom vilket verksamhetsområde arbetade du under veckan 22-28 mars 2004? 

 
11 

  

 Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 
 

 Tillverkningsindustri 
 

 El-, gas-, värme-, vattenförsörjning 
 

 Byggverksamhet 
 

 Varuhandel 
 

 Hotell- och restaurangverksamhet 
 

 Företagstjänster 
 

        (t.ex. callcenter, bemanningsföretag, revisionsbyrå,   
         advokatbyrå, datakonsult) 

 

 Transport, godshantering och turism 

 

 Finansiell verksamhet 
  

 Utbildning  
 

         (t.ex. förskoleklass, grundskola, kulturskola, trafikskola) 

 

 Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet 
 

  Sociala tjänster 
 

        (t.ex. gruppboende, äldrevård, personlig ass., fritidshem) 

 

 Offentlig förvaltning 
 

 Andra tjänster 
 

        (t.ex. hår- och hudvård, idrott, lokalvård, renhållning,  
         media)    

   

 Kan ej avgöra, ange bransch 

 

 ……………………………………………….. 
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Hur många timmar arbetar du  
en normal arbetsvecka? 
 

 

 Mer än 50 timmar per vecka 

 

 41-50 timmar per vecka 

 

 35-40 timmar per vecka 

 

 20-34 timmar per vecka 
  

 5-19 timmar per vecka 
 

 Mindre än 5 timmar per vecka 
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Skulle du vilja arbeta fler eller färre timmar  
än du gör en normal arbetsvecka? 
 

 

 Jag skulle vilja arbeta fler timmar 
 

 Jag tycker arbetstiden är lagom 
  

 Jag skulle vilja arbeta färre timmar 

 

Hur mycket tjänade du före skatt på det arbete du hade under veckan 22-28 mars 2004? 
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Ange antingen månadslön och omfattning eller timlön. Räkna med OB-tillägg. Räkna inte med övertid. 
 
 
  

 kronor/månad     �    Ange hur många procent av heltid du arbetade 
 
 
 
 kronor/timme 
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Hur överensstämde det arbete du hade  
under veckan 22-28 mars 2004 med den  
utbildning du avslutade 2000/01? 

 

 

 Arbetet var helt eller till största delen inom det 
 område som utbildningen var inriktad mot 
 

 Arbetet var till viss del inom samma område 
 som utbildningen var inriktad mot 
 

 Arbetet var inom ett annat område än det som 
 utbildningen var inriktad mot 

 

 Min utbildning var inte inriktad mot något särskilt 
        område 
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Vilken utbildningsnivå bedömer du vara  
tillräcklig för det arbete du hade under  
veckan 22-28 mars 2004? 
 

 

 Grundskoleutbildning 
 

 Gymnasieutbildning 
 

 Högskoleutbildning (grundläggande) 
 

 Forskarutbildning 
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Vilken av följande yrkesgrupper tillhörde  
du i det arbete du hade under veckan 
22-28 mars 2004?  
 

 

 Arbetare 

 

 Arbetare med arbetsledande funktion 
  

 Tjänsteman 
 

 Tjänsteman med arbetsledande funktion 
 

 Företagare 
 

 Annan, ange vad 
 
………………………………………………………….. 

 

I vilken utsträckning hade du arbetsuppgifter i ditt arbete under veckan 22-28 mars 2004 
som ställde krav på att … 
 

 

Inte alls 

 

I viss mån 

 

I hög grad 

 
göra muntliga presentationer 
 

göra skriftliga presentationer 
 

göra presentationer på engelska 
 

göra matematiska / ekonomiska sammanställningar 
 

förklara för lekmän / icke specialister 
 

 

använda IT för information och kommunikation 
 

använda dator som arbetsverktyg 
 

arbeta i team / samarbeta med andra 
 

självständigt lösa problem 
 

ta egna initiativ och vara kreativ 
 

 
argumentera och övertyga 

 

vara serviceinriktad 
 

medverka i förändringar 
 

följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet 
 

använda utrustning (verktyg, maskiner) 
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Arbetade du under veckan 22-28 mars 2004 
på den ort där du avslutade dina studier 
2000/01? 

 

 

 Ja 
 

 Nej, men i samma län 
 

 Nej, i ett annat län 
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Är du nöjd med det arbete du hade 
under veckan 22-28 mars 2004? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ja, mycket nöjd  
 

 Ja, ganska nöjd 
 

 Nej, ganska missnöjd 
 

  Nej, mycket missnöjd 
 



                                                                                                                                              

 

Frågor om studier  

 

Hur bedömer du utbildningen som du avslutade 2000/01 vad beträffar … 

 

 

Mycket 
dålig 

 

Ganska 
dålig 

 

Ganska 
bra 

 

Mycket 
bra 

 

Inte 
aktuellt 
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undervisning 
 

ämnesinnehåll 
 

kurslitteratur 
 

 

studiemiljö 
 

praktik / arbetsplatsförlagd utbildning 
 

examensarbete / projektarbete 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur bedömer du den färdighetsträning du fick i den utbildning som du avslutade 2000/01 
när det gäller att  … 
  

Mycket 
missnöjd      

 

Ganska 
missnöjd 

 

Ganska 
nöjd 

 

Mycket 
nöjd 

 

Förekom 
ej 

 

göra muntliga presentationer 
 

göra skriftliga presentationer 
 

göra presentationer på engelska 
 

göra matematiska beräkningar / sammanställningar 
 

förklara för lekmän / icke specialister 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
använda IT för information och kommunikation 
 

använda dator som arbetsverktyg 
 

arbeta i team / samarbeta med andra 
 

självständigt lösa problem 
 

ta egna initiativ och vara kreativ 
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argumentera och övertyga 

 

vara serviceinriktad 
 

medverka i förändringar 
 

följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet 
 

använda utrustning (verktyg, maskiner) 
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Är du nöjd med utbildningen som du 
avslutade 2000/01? 

 

 Ja, mycket nöjd 
 

 Ja, ganska nöjd 
 

 Nej, ganska missnöjd 
 

 Nej, mycket missnöjd 
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Har du planer på att studera inom de närmaste  

tre åren? 

 

 

 Ja, i Sverige 
 

 Ja, utomlands 
 

 Nej         
    

 Vet ej     Gå till fråga 26 
 

 Ej aktuellt, studerar just nu    
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Vilken typ av utbildning planerar du att 
studera på?   
 

För studier utomlands så ange den svenska 
motsvarigheten till dina utlandsstudier! 

 

 Kommunal vuxenutbildning 
 

 Högskolestudier (grundläggande) 
 

 Forskarstudier 
 

 Annan, ange vad ………………………………….. 
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Har du studerat utomlands någon gång sedan 
du avslutade din utbildning 2000/01? 

 

 Ja, inom Norden 
 

 Ja, inom Europa (utom Norden) 
 

 Ja, i USA 
 

 Ja, i övriga världen 
 

 Nej � Tack för din medverkan! 
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Vilken nivå var det på dina utlandsstudier? 
 
Ange den svenska motsvarigheten till dina 
utlandsstudier! 

 

 

 Gymnasienivå 
 

 Högskolenivå (grundläggande) 
 

 Forskarnivå 
 

 Annan, ange vad …………………………………….. 
 

  
Kontaktperson Telefon E-post 
 

Daniel Samuelsson 019 – 17 65 17  daniel.samuelsson@scb.se 
Anna-Liisa Halunen 019 – 17 69 85 anna-liisa.halunen@scb.se 

 

Tack för Din medverkan!

 
 
 
 
 
 

 

Skicka in blanketten i bifogat svarskuvert. SCB betalar portot. 

 

  

 



Appendix 3 
Frågeblankett till rekryterare 

 
 
I vilken utsträckning ska personen som anställs kunna: 
 
 
 Inte alls I viss mån  I hög grad 
 
göra muntliga presentationer     
 
göra skriftliga presentationer     
 
göra presentationer på engelska   
 
göra matematiska/ekonomiska sammanställningar  

 
förklara för lekmän/icke specialister 

 
 
 
använda IT för information och kommunikation 
 
använda dator som arbetsverktyg 
 
arbeta i team/samarbeta med andra 
 
självständigt lösa problem 
 
ta egna initiativ och vara kreativ 
 
 
 
argumentera och övertyga 
 
vara serviceinriktad 
 
medverka i förändringar 
 
följa kunskapsutvecklingen inom arbetsområdet 
 
använda utrustning (verktyg, maskin)  
 
 
 
 



Appendix 4 
 

Rekryterarnas tillvägagångssätt vid anställning  
 

Vid rekrytering av personal har, enligt rekryterarna, arbetsplatser ofta en framarbetad 
rekryteringsprocess, vilken är ungefär densamma oavsett om den görs på ett företag 
eller en myndighet.  
 
Rekryteringen påbörjas genom att en kravprofil utformas efter de färdigheter som 
tjänsten kräver, såsom utbildningsnivå, specifika egenskaper/färdigheter och 
yrkeserfarenhet. Därefter diskuteras om tjänsten ska tillsättas internt eller externt. 
Rekryterarna förklarade att internrekrytering endast sker inom arbetsplatsen, medan 
tjänsten utannonseras vid en externrekrytering. Annonseringen kan till exempel ske 
via arbetsplatsens hemsida, i medier eller via arbetsförmedlingen. Flertalet av 
rekryterarna uppgav att de alltid först sökte personer till tjänsten inom arbetsplatsen. 
De ansåg att viss intern rörlighet är bra eftersom det utvecklar arbetsplatsen. Oavsett 
om rekryteringen sker internt eller extern poängterade rekryterarna vikten av att ha 
ett kontaktnät. Fördelen med att använda sig av kontakter är att 
rekryteringskostnaderna blir lägre eftersom det blir lättare att snabbt hitta en person 
med rätt kompetens. Rekryterarna menade att det därför var viktigt för 
nyutexaminerade studenter att redan under studietiden skapa kontakter.  
 
En del av rekryterarna berättade att deras arbetsplats har utvecklat en CV-databas. Via 
den kan personer visa sitt intresse för arbetsplatsen genom att skriva in sin 
meritförteckning. När rekryterarna söker ny personal kan de använda sig av 
databasen för att snabbt och enkelt få information om personer som kan vara 
intressanta för tjänsten.  
 
Många av rekryterarna uppgav att de vid rekrytering inte tog hjälp av bemanningsföretag.  
De ansåg att det är deras arbetsuppgift att i samråd med berörda parter anställa 
medarbetare. Om bemanningsföretag används är det oftast till vakanta chefstjänster 
eller specialtjänster.  
 
Rekryterarna berättade att det kan vara svårt att veta om rekryteringen var lyckad 
eftersom det oftast först visar sig efter några månader. Utmärkande för en lyckad 
rekrytering är att personen uppfyller arbetskraven, är intresserad av att utvecklas och 
han/hon fungerar i arbetsgruppen. En mindre lyckad rekrytering kan uppstå när den 
nyanställdes föreställning om arbetet inte stämmer överens med de krav som 
arbetsgivaren ställer. Efter anställning har få av rekryterarna en strukturerad 
uppföljning, men för att minska risken för en mindre lyckad rekrytering används 
möjligheten till provanställning. Däremot använde inte många av rekryterarna sig av 
provanställning, utan istället var det vanligare med vikariat som senare övergick till 
tillsvidareanställning.  
 
Rekryterarnas syn på framtida rekrytering berörde till stor del kommande 
pensionsavgångar. Några trodde att de kommer att skapa problem eftersom en del 
tjänster kräver special- och spetskompetens, vilket kan göra det svårt att ersätta dem. 
Vidare menade rekryterarna att det kan vara svårt att ta vara på de äldres kompetens 
beroende på att parallellrekryteringar är kostsamma. Rekryterarna ansåg att 
pensionsavgångarna skulle leda till en ökad efterfråga på personal, men inom vilka 
områden var svårt att avgöra då en del tjänster kommer att försvinna.  

 



Appendix 5 
 
 
 

Växjö, 2004-10-19 
 
Till Dig som tog examen 2000/2001 vid Växjö universitet 
Under hösten 2004 genomför Växjö universitet en uppföljningsstudie av studenterna som tog 
examen under år 2000/2001. Vi som ansvarar för studien är Christin Holmberg, Ida Johansson 
och Carolina Nilsson, utredare vid Växjö universitet. Vi vill nu komma i kontakt med före detta 
studenter för att kunna utföra intervjuer. 
 
 
Syftet med undersökningen 
Tidigare i år gjorde Statistiska centralbyrån en rikstäckande enkätundersökning av före detta 
studenter gällande deras erfarenhet av utbildning och arbetsliv. Denna enkätundersökning utgör 
grunden till Växjö universitets uppföljningsstudie, vars syfte är att komplettera och fördjupa 
enkätresultaten.   
 
I uppföljningsstudien vill vi genom intervjuer närmare studera vad som till exempel kan påverka 
val av arbete. Andra frågeställningar är; vilka arbeten har Du haft efter examen? Kan de relateras 
till Din utbildning? Hur såg vägen ut till Ditt nuvarande arbete? Vilka arbetsmöjligheter hade Du 
efter examen?  
 
 
Ditt deltagande i undersökningen 
Vid Växjö universitet tog omkring 900 studenter examen 2000/2001 och av dem har Du valts ut 
till intervju. Vi hoppas att Du har möjlighet att ställa upp på en intervju och berätta om tiden 
efter Din examen. Dina synpunkter, åsikter och erfarenheter är av betydelse för undersökningens 
resultat. Allt som sägs under intervjun behandlas konfidentiellt. Intervjun beräknas ta cirka en 
timme.  
 
Om några dagar kontaktar vi Dig för att eventuellt boka tid och plats för en personlig intervju. 
Vill Du inte medverka eller har några andra frågor, kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
 
 
Christin Holmberg, Ida Johansson & Carolina Nilsson 
Utredare vid Institutionen för samhällsvetenskap 
 
 
 
 
 

Christin Holmberg                            Ida Johansson       Carolina Nilsson 
Tfn: 0470 – 70 81 39                           Tfn: 0470 – 70 81 39      Tfn: 0470 – 70 87 81 
E-post: Christin.Holmberg@svi.vxu.se              E-post: Ida.Johansson@svi.vxu.se       E-post: Carolina.Nilsson@svi.vxu.se 

 



Appendix 6 
 
 
 
 

Växjö, 2004-10-25 
 
Uppföljningsstudie 
Under hösten 2004 genomför Växjö universitet en studie som belyser rekryterares kunskaper vid 
anställning inom olika företag och myndigheter. Undersökningen kommer att ligga till grund för 
utveckling av utbildningar och kurser vid Växjö universitet. Av den anledningen vill vi komma i 
kontakt med personalrekryterare för att kunna utföra intervjuer. Vi som ansvarar för 
undersökningen är Christin Holmberg, Ida Johansson och Carolina Nilsson, utredare vid Växjö 
universitet.  
 
Genom intervjuerna vill vi närmare studera vad som till exempel kan påverka val av personal. 
Andra frågeställningar är; vilken bild har Du som rekryterare av Växjö universitet och dess 
utbildningar? Hur stor betydelse har högskoleutbildning inom Er organisation? Vilka kriterier har 
Du som utgångspunkt vid en anställning?  
 
 
Ditt deltagande i undersökningen 
Vi vänder oss till företag och myndigheter i Kronobergs län, Malmö och Stockholm. Vi har valt 
att rikta oss till tänkbara arbetsplatser för studenter som har tagit examen vid Växjö universitet. 
Vi hoppas att Du har möjlighet att ställa upp på en intervju och berätta om hur rekryteringen 
fungerar vid Din arbetsplats. Dina synpunkter, åsikter och erfarenheter är av betydelse för 
undersökningens resultat. Allt som sägs under intervjun behandlas konfidentiellt. Intervjun 
beräknas ta mellan en halvtimme och en timme.  
 
Om några dagar kontaktar vi Dig för att eventuellt boka tid och plats för en personlig intervju. 
Vill Du inte medverka eller har några andra frågor, kontakta oss. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
 
 
Christin Holmberg, Ida Johansson & Carolina Nilsson 
Utredare vid Institutionen för samhällsvetenskap 
 
 
 
 

Christin Holmberg                            Ida Johansson       Carolina Nilsson 
Tfn: 0470 - 70 81 39                           Tfn: 0470 - 70 81 39      Tfn: 0470 - 70 87 81 
E-post: Christin.Holmberg@svi.vxu.se               E-post: Ida.Johansson@svi.vxu.se       E-post: Carolina.Nilsson@svi.vxu.se 

 



 
Appendix 7 

Intervjufrågor – Alumner 
  
Bakgrund  

1. Var är du uppvuxen? / Kommer du från Växjö? 
2. Kan du beskriva varför du valde att studera vid Växjö 

universitet/utbildningen?  
3. Kan du berätta om du gjorde något utöver studierna under din tid i Växjö? 

(utbildningslängd, aktiviteter utöver studierna, bostad)  
 
Utbildning 

4. På vilket sätt har du utvecklats/förändrats under din studietid?  
5. Hur tycker du att din utbildning står sig i konkurrens mot utbildningar vid 

andra universitet?   
6. Om du kunde vrida tillbaka klockan, skulle du göra samma val av universitet 

och utbildning? Om inte vad skulle du välja? 
7. Vilka funderingar hade du på framtida arbets- och karriärmöjligheter under 

din studietid?  
8. Hur mycket stämde drömmen överens med verkligheten? Var den realistisk?  

 
Arbete  

9. Kan du beskriva vägen till ditt första arbete efter examen? (hinder och 
möjligheter till exempel bostad, familj, vänner, kontakter, överensstämmelse 
med utbildningen)  

10. Kan du beskriva vad du arbetar med idag? (arbetsuppgifter, befattning)  
11. Hur fick du det arbetet? (kontakter, annonser, utbildningsnivå)  
12. Vad tycker du om ditt nuvarande arbete? Vad är bra respektive dåligt? 

(arbetet, arbetsuppgifterna, arbetstiden, lönen etc) 
13. Hur tycker du att dina arbetsuppgifter kan återkopplas till din utbildning?  
14. Hur tycker du att utbildningen förberedde dig för det kommande 

arbetslivet/dina arbetsuppgifter idag? (kontakt med arbetslivet under 
studietiden, positivt/negativt)    

15. Vad har du idag för visioner och drömmar kring arbete?   
 
Arbetslöshet 

16. Har du varit arbetslös efter examen? 
17. Kan du beskriva hur din arbetslöshet har sett ut? (längd, periodvis) 
18. Vad har du gjort för att förändra din situation? 
19. Vad tror du kan förklara din arbetslöshet? (arbetsmarknadsläget, 

utbildningen) 
20. Vilka arbeten söker du idag? Kan de relateras till din utbildning?  

 
 Kontakt med Växjö universitet 

21. Har du personligen eller genom din arbetsplats kontakt med Växjö universitet 
idag/hur ser den ut? 

22. Har du någon kontakt med före detta studiekamrater genom ditt arbete eller 
genom Växjö universitet? 

23. Genom din utbildning, hade du någon kontakt med arbetslivet? (uppsatser, 
praktikplatser) Kan du beskriva den? 



24. Hur vill du att kontakten med arbetslivet skulle ha sett ut under din 
utbildningstid?  

25. Har du hört talas om alumniverksamhet? (poängtera att det är ett utbyte) 
26. Skulle du eller din arbetsplats vara intresserade av att ha ett utbyte mellan 

personal och universitet? 
27. Hur tycker du att ett sådant utbyte skulle kunna utvecklas och se ut?  
28. Hur tror du att ditt företag/myndighet kommer att utvecklas i framtiden? 

Vilka behov kommer att uppstå? (gå på arbetsmarknadsdagar, mentor, 
återträffar, kurser, utbildningar) 

 
 



Appendix 8 
Intervjufrågor – Rekryterare 

 
Bakgrund 

1. Skulle du kunna beskriva den utbildning som du har? 
2. Hur såg vägen ut till ditt nuvarande arbete? 
3. Kan du beskriva din befattning och dina arbetsuppgifter? (ansvarig för 

rekrytering, anställningstid)  
 
Rekrytering av personal 

4. Hur går det till när ni rekryterar ny personal? (internt/externt) 
5. Vilka kriterier har ni som utgångspunkt vid anställning? (bakgrund, 

yrkeskompetens, utbildningsnivå, bostadsförhållanden, personliga 
egenskaper)  

6. Vid en anställning, i vilken utsträckning tittar ni på vilket universitet personen 
har studerat vid? På vilket sätt/Varför inte? 

7. Hur vanligt är det att ni anställer nyutexaminerade? 
8. Vilken betydelse har arbetslivserfarenhet vid rekrytering?  
9. Hur vet man att rekryteringen är lyckad eller inte?  
10. Kan du berätta om en mindre lyckad rekrytering? 
11. Skulle du nu kunna berätta om en lyckad rekrytering?  
12. Hur tycker du att rekrytering av personal har utvecklats eller förändrats under 

de senaste tio åren? (På vilket sätt, vilka personer) 
13. Hur tror du att rekryteringen av personal kommer att se ut i framtiden? 

 
Utbildning 

14. Hur introduceras nyanställda dels i sina arbetsuppgifter och dels i 
organisationen?  

15. Finns det några färdigheter som du önskar att nyanställda hade större 
kunskaper kring? 

16. Hur går kompetensutvecklingen av personalen till? Vad erbjuds? Vad styr?  
17. Hur skiljer sig behoven av kompetensutveckling mellan nyanställd och 

erfaren personal? 
 

Växjö universitet 
18. Vilken kontakt har ni med universitet/högskolor?  
19. Hur mycket känner ni till om utbildningarna vid Växjö universitet? 
20. Om ja, vad är det som gör att ni känner till Växjö universitet?  
21. Har ni anställt någon som har studerat vid Växjö universitet?  
22. Om ja, utmärker/utmärkte de sig på något särskilt sätt?  
23. Hur tycker du att Växjö universitet står sig i förhållande till andra universitet 

och högskolor?  
 
Kontakt med Växjö universitet 

24. Skulle du eller din arbetsplats vara intresserade av att ha ett utbyte mellan 
personal och universitet (Växjö)? 

25. Hur tycker du att ett sådant utbyte skulle kunna utvecklas och se ut?  
26. Hur tror du att ditt företag/myndighet kommer att utvecklas i framtiden? 

Vilka behov kommer att uppstå?  
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