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Sammandrag 

Många studenter väljer att ta dubbla examen, en som ingenjör och en andra examen inom 

ekonomi. Anledningar till att studenter väljer att läsa in en andra examen varierar men de flesta 

hoppas genom sin dubbelexamen få en högre konkurrenskraft på arbetsmarknaden jämfört med 

de alumner vilka enbart har en examen. Konkurrensen på arbetsmarknaden är hög då 

utbildningsnivån är högre än den varit förut och det blir allt svårare att utmärka sig vid rekrytering. 

Studien visar att alumner med en dubbelexamen inom ingenjörs- och ekonomiområdet får högre 

lön än de som enbart har en enkelexamen, mycket beroende på att de söker högre tjänster. 

Samtliga alumner anser även att det är en fördel att ta en dubbelexamen. Däremot finns brister i 

informationen kring nyttan av en dubbelexamen kontra det merarbete denna innebär då både 

alumner och studievägledare upplever att informationen skulle kunna bli bättre.   
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Definition av viktiga begrepp 

Löpande i uppsatsen nämns ett antal beteckningar och uttryck vilka är bra att känna till vad de 

innebär. Här följer en kort sammanfattning av dem och vad de står för. 

Dubbelexamen/dubbla examina 

Under arbetets gång upptäcktes att det var av ren lättja man numer säger ”dubbelexamen” istället 

för ”dubbla examina”. Dessa båda ord kan tyckas vara samma sak men de har olika definitioner 

och grundar sig i olika ursprung. Dubbelexamen är en examen där man läst till ytterligare kurser 

utöver huvudprogrammet. Det kan sägas att det är en uppdatering av den befintliga examen. 

Detta var ett begrepp vilket infördes under tidigt 90-tal då det var lågkonjunktur och svårt att få 

jobb och därför ville högskolorna behålla studenterna och utbilda dem ytterligare, dels för att 

sysselsätta dem och dels för att öka deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden i ett senare skede. 

Dubbla examina innebär att studenter erhållit olika examina oberoende av varandra. Däremot kan 

kurser räknas in från olika examina i varandra för att enklare få ihop poäng och för att kunna 

nischa sig inom respektive examen.  

Under resterande delen av uppsatsen kommer dock ordet dubbelexamen användas, men detta 

syftar då både till den dubbelexamen vilken erhölls innan Bolognaprocessen trädde i kraft och de 

dubbla examina vilka numer erhålls. (Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, 2004) 

Bolognaprocessen 

Bolognaprocessen är ett europeiskt samarbete mellan 47 olika länder för att öka tydligheten och 

jämförbarheten inom och mellan de olika europeiska utbildningssystemen. Syftet var en fortsatt 

utveckling av det europeiska samarbetet inom högre utbildning och framför allt att främja 

studenternas rörlighet mellan de europeiska utbildningssystemen och på arbetsmarknaden. 

Deklarationen innehåller tre övergripande mål: att främja rörlighet, att främja anställningsbarhet 

och att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent. Dessa 

övergripande mål bryts ned i sex operativa mål vilka är: 

 Införande av ett system med tydliga och jämförbara examina 

 Införande av ett system svilket huvudsakligen består av två utbildningsnivåer 

 Införande av ett poängsystem 

 Främjande av rörlighet 

 Främjande av europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring 

 Främjande av den europeiska dimensionen i högre utbildning 
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På nationell nivå innebär det att högre studier klassas i olika cykler; grundnivån på minst tre år, 

avancerad nivå i två år och sedan forskarnivå i ytterligare 4 år. Den första cykeln skulle ge tillgång 

till den andra cykeln. Examen efter den första cykeln skulle också vara relevant som kvalifikation 

för arbetsmarknaden. Den andra cykeln skulle leda till magister- eller doktorsexamen. Dessutom 

infördes ett nytt poängsystem där en gammal poäng motsvarar 1,5 nya poäng per studievecka på 

heltid. (Internationella Programkontoret, 2011 och Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, 

2004).  

 

Figur 1. Tabell över de olika cyklerna efter att Bolognaprocessen trätt i kraft.  

 

Olika typer av examina och vad de innebär rent teoretiskt 

Generella examina på grundnivå inkluderar högskoleexamen och kandidatexamen. 

Examensreglerna sedan 1 juli 2007 säger enligt Bolognaprocessen att en högskoleexamen uppnås 

efter avslutade kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng med 60 högskolepoäng inom ett 

huvudområde och 7,5 högskolepoäng inom ett självständigt arbete. En kandidatexamen uppnås 

efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng inom ett 

huvudområde med fördjupade studier och 15 högskolepoäng inom ett självständigt huvudområde. 

Generella examina på avancerad nivå innebär att man först avlagt en minst treårig generell 

examen på grundnivå eller en treårig yrkesexamen. Dessa examina inkluderar magisterexamen, 

masterexamen och yrkesexamina. Magisterexamen uppnås efter avslutade kurser på avancerad 

nivå omfattande sammanlagt 60 högskolepoäng med 30 poäng inom avancerade kurser på 30 

poäng och ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng. En masterexamen uppnås 

efter avslutade kurser på avancerad nivå om sammanlagt 120 högskolepoäng där 30 poäng får 

vara grundnivå. Examen innefattar ett huvudområde med kurser på avancerad nivå omfattande 

minst 60 poäng och innefattar även ett självständigt examensarbete om minst 30 poäng. (Uppsala 

Universitet, 2011) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens hårda konkurrens på arbetsmarknaden blir det allt svårare att sticka ut ur mängden och 

vara strået vassare än alla andra vilka besitter samma akademiska kunskap. I von Schultz artikel 

KTH bästa skolan för vd lyfts konkurrenskraften hos ingenjörer vilka även har ett ekonomiskt 

kunnande fram då Sverige är ett land vilket på många sätt lever på teknologiföretagen och där den 

ekonomiska aspekten är lika viktig som ingenjörsdelen. Behovet av ett ekonomiskt kunnande har 

lett till att utbildningsansvariga på flera av de stora ingenjörshögskolorna integrerat ekonomi i 

utbildningen. De tekniska högskolorna har satsat på ekonomiska utbildningar vilket innebär att 

behovet för studenten att själv komplettera sin utbildning minskat något. Ett exempel på en 

utbildning vilken ökat i popularitet är Industriell Ekonomi där de två olika delarna har kombinerats.  

Högskolorna menar även att många studenter valt att ta en dubbelexamen för att bli mer 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Två exempel på toppchefer vilka valt denna 

utbildningstyp är bland andra Scanias och Studsviks VD:ar. (Von Schultz, 2007). Det skulle kunna 

tänkas att en dubbelexamen innebär att studenter får en ökad chans till anställning och högre lön 

vid jobbansökningar då de, genom att ha läst fler kurser än en student med enbart en examen, 

också får större erfarenhet och kunskap. Informationen kring dessa potentiella fördelar är inte 

vidare utbredd eller tydlig, vare sig bland studenter vilka läser tekniska program eller 

programansvariga och studievägledare. Oklarheterna inom området ledde slutligen till denna 

induktiva studie där tanken är att utreda ifall en dubbelexamen verkligen ger en uttalad fördel 

eller ej i det framtida arbetslivet genom att undersöka detta fenomen hos både alumner i 

arbetslivet, företag vilka ska rekrytera dessa och studievägledare vilka ansvarar för 

arbetsmarknadskonkurrensfrågor gentemot studenterna. Om det skulle visa sig att en 

dubbelexamen medför tydliga uttalade fördelar för studenterna borde denna information vara till 

stor nytta och av stort intresse både för de som funderar på att välja denna examenstyp, men 

även för exempelvis studievägledare i syfte om att kunna informera på ett mer korrekt och rättvist 

sätt. Detta med tanke på att dessa skall hjälpa studenter att bedriva sina studier på ett sådant sätt 

vilket ger dem en fördel i konkurrens med andra studenter vilka läst samma utbildning. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns tydliga fördelar med en 

dubbelexamen/dubbla examina1 inom teknik och ekonomi på arbetsmarknaden gentemot en 

enkel teknisk examen. Ser arbetsgivarna en fördel med en dubbelexamen och vilken är i så fall 

denna? Finns det andra aktiviteter vilka är mer meriterande?  Resultatet från studien kommer 

sedan att kunna användas som underlag för studievägledare vad gäller information och diskussion 

med studenter vilka funderar på att läsa in ytterligare en examen eller enstaka kurser utöver den 

ordinarie examen. Detta kommer kunna leda till en ökad kommunikation mellan studenterna och 

studievägledarna vilket i slutändan mynnar ut i bättre och mer relevanta råd från universitets sida 

vilka bygger på faktisk kunskap om på vad som är för- och/eller nackdelen med en dubbelexamen. 

En student som funderar på att ta ytterligare en examen skall då kunna bli mer motiverad och 

känna sig mer säker i sitt beslutstagande om det är värt extraarbetet eller inte. Studien undersöker 

även potentiella brister i kommunikationen mellan studenter, universitetet och arbetsmarknadens 

företag inom teknikbranschen för att se vad som skulle kunna göras bättre i framtiden.  

1.3 Frågeställningar 

Den övergripande frågeställningen är vad betydelsen eller värdet av en dubbelexamen faktiskt är, 

det vill säga vad som är bättre med detta jämfört med en enkel examen ute på arbetsmarknaden. 

För att gå till botten med denna fråga kan den delas upp i mindre frågeställningar vilka även 

inkorporeras i studiens enkätunderlag. Svaren på dessa mindre frågeställningar kommer sedan att 

kunna besvara frågan om och i så fall varför det är värt att investera i förlängd studietid för att ta 

dubbelexamen.  

Frågeställningarna är: 

 På vilket sätt påverkar en dubbelexamen arbetsgivarens val av person vid en anställning? 

 Måste man ha tagit en dubbelexamen eller räcker det med enstaka kurser inom ekonomi för 

att få en fördel i arbetslivet? 

 Kan en dubbelexamen medföra att fler ansvarsområden erhålls istället för ett jämfört med 

om man inte har en dubbelexamen? Det vill säga att istället för att enbart ansvara för 

teknikfrågor även arbetar med ekonomifrågor? 

 Får en alumn med dubbelexamen en högre position och/eller högre lön än en alumn med 

enbart en teknisk examen? 

                                                           
1
 se tidigare nämnda skillnad på dessa uttryck 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att meningen är att utreda om, och i så fall hur, en alumn med 

en teknisk examen och en ekonomisk examen har en högre konkurrenskraft på arbetsmarknaden 

gentemot alumner vilka enbart erhållit en teknisk examen, och i så fall hur företag fungerar vid 

utgallring för anställningar. 

1.4 Disposition 

Efter tidigare nämnda inledning kommer uppsatsen först berätta om valen av använda metoder. 

Detta syftar till att ge en förståelse för varför studien är utförd på det sätt den är och vilka parter 

som är berörda. Vidare följer ett stort empiriskt kapitel där svaren ur studien presenteras. Här 

åskådliggörs sammanfattningar av intervjumaterialet från båda grupper studien innefattar samt 

svar från den alumnenkät vilken skickats ut under våren.  

Därefter presenteras tidigare gjorda studier vilka använts för att bygga upp den här studien. De är 

hämtade från vetenskapliga artiklar samt tillhörande hypoteser till dessa. De mynnar ut i en 

sammanfattning av teoretiska begrepp vilka används under den analysen där det stora empiriska 

materialet och begreppen sammankopplas.  

Avslutningsvis tas diskussioner kring ämnet upp och uppnådda resultat gås igenom för att mynna 

ut i slutsatser och konkreta förslag.  

  



9 

 

2. Metod 

2.1 Inledning 

Vid starten på min utbildning vid teknolog- och naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala 

universitet nämndes att det endast med några kompletterande tilläggskurser i företagsekonomi 

skulle kunna erhållas dubbla examina, dels den ordinarie tekniska masterexamen men även en 

kandidatexamen i ekonomi. Först lät det inte speciellt lockande med tanke på allt extra arbete det 

skulle medföra, men varefter tiden gick utvecklades ett intresse för att eventuellt även ta ut en 

ekonomisk kandidat. Möjligheten att ha en trolig fördel in i arbetslivet gentemot om jag inte valt 

en ekonomisk breddning blev plötsligt aktuell då det passar bättre att läsa dessa kurser medan jag 

fortfarande låg vid universitetet med mina ordinarie studier. Dessa potentiella fördelar ledde till 

att jag valde in de kurser till min kursplan vilka krävdes för att ta en dubbelexamen. Allt eftersom 

utbildningen fortskred uppstod frågeställningar kring ifall jag, med tanke på allt merarbete, 

verkligen skulle få fler möjligheter och fördelar av detta i slutändan, och om det i så fall skulle vara 

värt det.  

2.2 Metodval 

Uppsatsen bygger på induktiva studier vilket betyder att de flesta slutsatserna är härledda från de 

empiriska resultaten. Utifrån ett antal utfall induceras en sannolik slutsats. En slutsats byggd på 

induktion kan anses ha bestämt sanningsvärde. Dock behöver en induktionsbaserad slutsats alltså 

inte nödvändigtvis vara hundra procent sann, eftersom endast verkan utan orsak är synlig, men 

det är en bra grund att stå på för att kunna börja dra vissa slutsatser då tydliga mönster 

uppkommer. 

Till alumner med dubbelexamen har en enkät med relevanta frågor skickats ut. Här kommer 

statistik in i bilden och studien blir av en mer kvantitativ karaktär där jag jämför så många olika 

svar som möjligt. Målet är att för att få en bra bild över hur det gått för studenter med dubbel 

examen, få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Ju högre svarsfrekvens på enkäten, desto högre 

validitet får studien.  Först måste alltså sökning efter före detta studenter vilka valt att ta ut en 

dubbelexamen göras. Här var studievägledare till stor hjälp. De sitter inne på mailinglistor och 

andra kontaktuppgifter till tidigare studenter vilka underlättar kontakt med dessa.  

Rent kvantitativ är dock inte studien. För att kunna se utfallet från en annan synvinkel och för att 

få en djupare förståelse för hur bland annat urvalsprocessen ser ut, kontaktades rekryterings- och 

personalansvariga ute på företag. Här får då studien även en kvalitativ sida då svaren på 
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intervjuerna tolkas och läggs till i arkivet för att vägas in och jämföras för slutresultatet. Sedan är 

studievägledare återigen intressanta, fast denna gång som intervjuobjekt för att svara på liknande 

frågor vilka företagsrepresentanterna svarar på.  

I den här studien användes alltså både kvantitativa och kvalitativa metoder för att få en rättvis bild 

över hur situationen ser ut.  

2.3 Intervjuer 

Det finns stora fördelar med att genomföra intervjuer på plats istället för att exempelvis skicka ut 

enkäter. Det skapas ett personligt förtroende mellan båda parter varpå den intervjuade kan känna 

sig mer bekväm och därför svara mer korrekt på frågorna. Bestämmer man dessutom innan vad 

som skall erhållas ur intervjun är det enklare att styra den intervjuade för att få fram rätt 

information för ändamålet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006 s.97-98). 

Intervjuer har skett med två skilda persongrupper för att även kunna jämföra deras syn på det 

hela. Informationen var i vissa fall så pass bristfällig att studievägledarna inte alls har några 

ordentliga uppgifter om hur det faktiskt ser ut bland arbetsgivare i frågan. Svaren i intervjuerna 

bör alltid betraktas utifrån rådande intervjusituation och beskriva denna utifrån flera olika 

aspekter, exempelvis tidpunkt, plats, tidsåtgång, stämning och så vidare. Utifrån detta ökas 

reliabiliteten genom att göra läsaren uppmärksam på hur trovärdiga och tillförlitliga intervjuerna 

är. Samtliga genomförda intervjuer tog cirka 45 och kändes väldigt bekväma och därför anser jag 

att svaren är högst trovärdiga och relevanta utifrån de svarandes kunskapsgrund i ämnet. 

2.3.1 Studievägledare 

Sju studievägledare valdes att intervjuas personligen för att få en bra bakgrundsstudie på hur de 

arbetar med begreppet dubbelexamen mot studenterna. Här var det viktigt att utforma frågor så 

att de, förutom att ta upp de tidigare nämnda frågeställningarna, även tar hänsyn till de yttre 

omständigheterna vilka nämndes i föregående stycke. Detta är också anledningen till valet att göra 

intervjuer istället för att skicka frågorna i webbenkätsform. Studievägledarna är viktiga att ta med i 

studien då dessa har en stor påverkan på studenternas val vad gäller dubbelexamen. Om 

studievägledarna ser tydliga fördelar med att ta en dubbelexamen innebär det att det kommer att 

avspeglas på deras rådgivning av studenterna. Det är viktigt att undersöka vilken kunskap 

studievägledarna grundar sina värderingar och råd till studenterna på för att säkerställa att de 

faktiskt har belägg för sina råd.  Om det är så att de inte har all den kunskap de behöver kring 

denna fråga vore det bra att belysa detta problem och få en dialog kring det, både för 

studenternas och för studievägledarnas skull. Här bör det även has i åtanke att det enbart är 
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studievägledare vid de tekniska programmen på just Uppsala universitet som intervjuats. 

Studievägledarna var mycket tillmötesgående och jag kom dem nära vilket gjorde att rådande 

intervjusituationer var behagliga och avslappnade. Enligt dessa gällande intervjusituationer 

bedömer jag svaren som troliga och ärliga. Beaktas bör även att en del av svaren inte baseras på 

fakta och teori utan känslan av hur det ligger till. Då deras jobb ändå är att informera sitter de på 

en bred kunskap och kan svara på de flesta relevanta frågorna studenterna kommer med. 

De intervjuade studievägledarna representerar programmen molekylär bioteknik och 

bioinformatik, teknisk fysik, teknisk fysik med materialvetenskap, energisystem, IT, kemi, system i 

teknik och samhälle och miljö- och vattenteknik. De ställda frågorna återfinns i appendix. 

2.3.2 Personalansvariga 

Totalt intervjuades fyra personer fördelade på lika många företag. Det var Hans Bexenius på 

teknikkonsultföretaget Reilers, Magnus Bergström från teknikkonsultföretaget ÅF, Lars-Bertil Daun 

från byggkoncernen NCC och Lovisa Öhlander från bemanningsföretaget Manpower. Samtliga av 

dessa har på ett eller annat sätt vana och erfarenhet från rekrytering på respektive företag.  De 

intervjuade personerna valdes från olika typer av företag för att få en bredare förståelse för 

rådande situation på arbetsmarknaden. Av samma skäl som för studievägledarna är det även för 

de personalansvariga viktigt att göra en mer utförlig utredning kring deras ståndpunkt vad gäller 

nyttan med en dubbelexamen. Det är ju trots allt dessa som har en avgörande roll kring denna 

fråga när det kommer till rekryteringen av personal. Det vore beklagligt ifall studievägledarnas och 

de personalansvarigas uppfattning skiljer sig alltför mycket åt eftersom studenterna då får en 

felaktig bild av vad branschen söker och kräver. Även här är det viktigt att ta hänsyn till de yttre 

omständigheterna för att få en så pass tillförlitlig bild av de personalansvarigas ståndpunkt som 

möjligt. Eventuella olikheter i denna fråga kan bädda för en bättre dialog kring detta ämne vilket i 

slutänden skulle gynna studenterna vilka då är bättre förberedda för att möta arbetslivets krav. 

Intervjufrågorna är åskådliggjorda i appendix.   

2.4 Enkät 

Enkäten är riktad till alumner vilka erhållit dubbla examen samt till alumner med enbart en teknisk 

examen. Här görs en jämförelse mellan olika typer av tjänster och antagningsprocesser mellan de 

olika grupperna. Frågorna i enkäten är till största delen utformade utifrån att man med korta 

frågor svarar genom att kryssa i alternativ och i vissa fall fylla i egna svarsalternativ. På detta sätt 

är behandlingen av insamlad data enkel och överskådlig när sedan slutsatser skall dras från 

resultaten. Dessutom är det större chans till hög svarsfrekvens då det görs enkelt för den svarande 

(Peter Thilenius, Uppsatsförberedande fördjupningskurs, hösten 2010) och kan därför enklare se 
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mönster i hur en dubbelexamen skiljer sig från en enkel. För att kunna få en bättre förståelse ges 

det även utrymme för den svarande att kommentera sina svar. 

Tanken var att jag skulle fått tillgång till alumnlistor för att sedan kunna lägga in varje alumn för sig 

i min maillista vilket skulle underlättat mitt administrativa arbete med eventuella uppföljningar. Då 

jag inte fick tillgång till dessa listor distribuerades istället webbenkäten med en allmän svarslänk 

vilken skickades ut genom kontakt med ansvariga för alumnlistor. Dessa vidarebefordrade i sin tur 

länken till de berörda alumnerna vilket gjorde att jag inte vet exakt hur många respondenter 

enkäten nådde ut till.  De alumner vilka främst svarade på enkäten var från programmet Industriell 

Ekonomi på KTH samt från Energisystem. 52 personer besvarade enkäten. Webbenkätsfrågorna 

återfinns i appendix. 

 

2.4.1 Enkätverktyg 

Questback en webbaserad tjänst för insamling, analys och uppföljning av affärskritisk feedback. 

Detta verktyg användes för att producera enkäten och hantera och sammanställa resultaten från 

de enkäter vilka skickats ut till alumnerna. Tack vare att detta verktyg använts var det enkelt att se 

vilka som svarat samt att bilda sig en uppfattning om hur personen i frågas bakgrund sett ut.  Först 

sammanställdes frågorna vilka webbenkäten skulle innehålla. Sedan skapades en allmän länk till 

enkäten vilken skickades ut per mail för lättare distribuera den. Efter att svarstiden gått ut kunde 

resultaten med hjälp av Questback sammanställas på olika sätt genom att exportera resultaten i 

olika format. Kortfattat kan sägas att programmet underlättat arbetet med utformning och 

genomförande, distribution, analys av inkomna svar samt har en rapporteringsdel och 

uppföljningsdel. 

2.5 Studiens trovärdighet 

Det finns en del aspekter vilka behöver tas upp med tanke på studiens trovärdighet. Antalet 

företag vilka intervjuades kunde ha varit högre för att på så sätt få en mer korrekt bild eller 

kartläggning av arbetsmarknadens syn på dubbelexamen och för att enklare kunna dra korrekta 

och generella slutsatser kring hur arbetsmarknaden förhåller sig till detta fenomen. De företag 

vilka intervjuats i denna studie finns inom teknik/industribranschen då det oftast är på dessa 

platser ingenjörer hamnar och detta innebär att bilden på arbetsmarknadens syn på 

dubbelexamen med största sannolikhet endast representerar denna bransch. Genom att intervjua 

fler företag och även inom fler branscher, exempelvis ABB och Ericsson, hade reliabiliteten blivit 

större då bilden av arbetsmarknaden blivit mer omfattande. Hänsyn bör även tas till de rådande 
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situationerna under intervjuerna samt kunskapsgrunden kring ämnet hos de som svarade. Vad 

gäller webbenkäten hade givetvis antalet respondenter och därmed svarsfrekvensen kunnat vara 

högre för att få en än mer överensstämmande bild av hur alumner upplever nyttan med 

dubbelexamen. Slutligen bör även källorna has i åtanke då de, trots att källorna är av varierande 

slag och på olika nivåer, inte alltid visar en korrekt och opartisk bild av dubbelexamens nytta. 
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3. Tidigare gjorda studier 

3.1 Rådande forskningsläge 

Som Bjereld, Demker och Hinnfors beskriver söker vi människor mönster i allt som sker och 

vetenskapen är som bekant en mänsklig verksamhet. Genom att ha en bra teori som grund går det 

att uttala sig om fenomen på generell nivå, förklara fenomenen och relationerna mellan dem och 

på så sätt skapa en djupare förståelse för dem. En teori ska med andra ord, på vissa villkor, kunna 

förutsäga utfallet av en undersökning (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2002). 

Just vad gäller frågeställningen kring ifall det faktiskt finns ett värde ur anställningssynpunkt med 

att ta en dubbelexamen finns det inga publikationer. Däremot finns det en del skrivet om nyttan 

av utbildning generellt och dubbelexamen vad gäller bland annat lönenivå och vad som ges 

tillgång till då man bemästrar olika professioner. Utifrån detta material går det att urskilja vissa 

tänkbara mönster vars utredningar tillsammans förhoppningsvis besvarar frågeställningen. I de fall 

där inga tidigare studier har gjorts blir det istället en hypotes vilken är aktuell. 

Del Rossi och Hersch 2008 har undersökt nyttan med dubbelexamen ur lönesynpunkt och vilka 

kombinationer som ger mest lön. De beskriver att antalet studenter med två eller flera examina 

har ökat och att det därigenom kan tänkas att detta leder till fler betyg och fler färdigheter vilka 

kan korreleras till produktivitet. Då det tidigare inte fanns någon studie vilken faktiskt visar att fler 

examen även resulterar i högre lön såg de ett behov av och en nytta med detta. Fler färdigheter 

inom olika områden skulle kunna tänkas resultera i ett mindre djup och minskat allmänt vetande 

inom den specifika tjänsten. Som student däremot kan det tänkas att det kan upplevas som 

avlastande att läsa ett mer ”lättsamt” ämne men huvudsyftet är snarare att det även kommer att 

resultera i högre lön. Studien vilken Del Rossi och Hersch gjorde visar att dubbelexamen, oavsett 

ämneskombination, gav 1,4% högre lön jämfört med en examen. Det är även tydligt att 

ingenjörsexamen ger en bra lön även som enkelexamen, detta ämne var det vilket resulterade i 

bäst lön. Däremot visar undersökningen att det inte blir någon större skillnad om dubbelexamen 

inom samma ämnesområde innehas jämfört med en enkelexamen. Nyttan med dubbelexamen 

syns istället i de fall där de två ämnena inte är likartade, exempelvis ingenjörs- och 

ekonomiexamen. Kombinationen ekonomi och naturvetenskap/matematik visade sig ha den bästa 

lönevinsten än något av de andra ämnesområdena enskilt, nämligen 10-16 procent mer än om 

enbart en ekonomiexamen innehas och 11-12 procent högre än om bara en 

naturvetenskap/matematikexamen innehas. Nyttan med en dubbelexamen vad gäller 

löneförtjänster varierar även mellan könen där exempelvis kvinnor har en större fördel än män 
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vad gäller ingenjörs- och naturvetenskap/matematikämnen i både enkel- och 

dubbelexamenskombinationer vilka inkluderar dessa områden. Det är även tydligt att enkel- och 

dubbelexamen i mer tekniska områden ger större vinningar än examina i andra områden vilket 

även påvisats i andra undersökningar vad gäller enkelexamen. Trots att vissa kombinationer av 

ämnesområden ger stora förtjänster finns det även kombinationer vilka inte ger någon större 

fördel, men Del Rossi och Hersch 2008 påpekar även att det finns andra sätt vilket en alumn med 

denna typ av dubbelexamen ändå kan dra nytta av på arbetsmarknaden. Ett exempel på detta är 

att man har en större chans att matcha på arbetsmarknaden. På samma sätt som 

ingenjörsområdet resulterar i bäst lön har även detta område den högsta förmågan och 

skickligheten. Att inneha en dubbelexamen innebär däremot inte att trivseln är bättre på 

arbetsplatsen än någon vilken endast har en enkelexamen, inte heller minskas arbetsmobiliteten 

eller ökar sannolikheten att tjänsten är nära relaterad till individens högsta examen. 

Sammanfattningsvis visar Del Rossi och Hersch 2008 studie att de flesta men inte alla, beroende 

på område, dubbelexamen resulterar i en högre lön. Innehas däremot en examen inom 

ingenjörsområden vilket ger den hösta lönen är fördelarna med en ytterligare examen inom ett 

annat ämne, bortsett från vetenskap/matematik, inte lika stora. Studien visar även att det 

generellt inte tar så mycket längre tid för en student att ta två examina och att det finns starka 

bevis på att vissa ämnesområdeskombinationer leder till högre lön än vad en enkelexamen 

genererar. (Del Rossi och Hersch, 2008). 

Förutom antalet examina kan det tänkas att även kvalitén och betygnivån på examen har 

betydelse på arbetsmarknaden. Smetherham 2006 nämner ett vanligt antagande att de med de 

bästa betygen får de bästa jobben och belöningarna på arbetsmarknaden oavsett faktorer som 

kön, utbildningsbiografi eller socialbakgrund.  Hon konstaterar även att en individ vilken har 

högsta betyg, det vill säga hög akademisk prestation och förmåga, kan ge försprång i konkurrensen 

vad gäller arbete och ett signifikant positionellt försprång jämfört med de med en lägre 

examensklassifikation. Samtidigt visade det sig dock att det även kan vara till nackdel i vissa 

situationer vilket visar på stora skillnader mellan de med likvärdiga betyg. (Smetherham, 2006). 

Givetvis spelar även arbetsmarknadens krav och behov en viktig roll vad gäller nyttan med enkel- 

och dubbelexamen. Brown, Hesketh och Williams 2003 beskriver anställningsbarhet som ett 

begrepp vilket speglar den ekonomiska och politiska tid vi lever i. På samma sätt är det de politiska 

och affärsmässiga ledarna som säger att effektivitet och rättvisa beror på att personer förvärvar 

kunskap, skickligheter och förmågor vilka arbetsgivare behöver i en ökande kunskapsdriven 

ekonomi. Då utvecklade ekonomier mer och mer förlitar sig på kunskapsdrivna affärer kan 

anställningsbarhet ses som en källa av kompetitiv fördel då det nationella välståndet beror på 
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uppgraderingen av kunskap, skickligheter och entreprenörsivern hos arbetskraften. Denna nya 

ekonomiska tävlan är regeringen begränsad till att tillhandahålla möjligheter till alla att förbättra 

deras anställningsbarhet vilket lett till den snabba ökningen av högre utbildning. 

3.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetslivet är kunskapstörstande och där allt fler 

väljer att utöka sin högskoleexamen för att bättre kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Enligt 

ovanstående studier kan ett antal teorier urskiljas vad gäller nyttan med en dubbelexamen vilka 

även kommer att vara utgångspunkten för den jämförande analysdelen i delkapitel 5.4: 

 Kombinationen ingenjörsexamen och ekonomexamen resulterar i högre vinningar 

än många andra examenskombinationer där examensområden är mer snarlika. 

 En dubbelexamen inom tidigare nämnda områden ger högre lön än en 

enkelexamen som ingenjör. 

 Dubbelexamen är ett bra sätt att utmärka sig från mängden vid konkurrens på 

arbetsmarknaden eftersom examen numera är ett allmänt vedertaget krav på 

marknaden snarare än något som kan konkurreras med. 

 Genom att äga en dubbelexamen äger man större chans att hitta en matchning på 

arbetsmarknaden. 
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4. Empiri 

4.1 Intervjuer 

Följande kapitel är sammanvägda svar baserade på frågorna från intervjuerna gjorda av de olika 

personkategorierna studievägledare samt företagsrepresentanter.  

4.1.1 Studievägledare 

De flesta av studievägledarna var rörande överens över huruvida ämnet var intressant och 

definitivt relevant. Dock är en del av svaren inte grundade på konkreta fakta utan är hämtade ur 

intervjupersonen i frågas egna erfarenheter och tycke. Vad som här skall has i åtanke är att en del 

av svaren inte baseras på konkret fakta och teori utan känslan av hur situationen ligger till. Då 

deras jobb ändå är att informera sitter de på en bred kunskap och kan svara på de flesta relevanta 

frågorna studenterna kommer med. 

Överlag märktes en tydlig tendens till att begreppet dubbelexamen/dubbla examina var betydligt 

mer utbrett och populärt i det lite mer breda programmet STS (system i teknik och samhälle) och 

till viss del även en aning i programmet F (teknisk fysik). Detta har först och främst att göra med 

att studenter i framför allt STS får en stor del ekonomi tilldelat till sig redan i sin 

ingenjörsutbildning men även att det finns personliga intressen i att ha en bred kunskap. 

Kandidatexamen fungerar då som ett kvitto på att man faktiskt visar upp ytterligare bredd utöver 

det vanliga och kan ”tala flera språk”. Situationen för F är den att det är ett väldigt stort program 

där många ofta förr eller senare hamnar på en lite högre position där då vissa tror sig kunna ha 

nytta av en ytterligare examen.  

Studenter vilka tänkt sig en bana som någon form av entreprenör eller framtida chefsposition har 

ofta ett stort intresse av att bredda sig och skaffa sig förståelse för hur detaljerna sätts in i hela 

sammanhang. Tillhör man då något av de mer smala och specialiserade programmen är det upp till 

var och en att höra sig för och söka information angående vidareutbildning. Dock brukar detta 

sällan vara något problem då studenter lagda åt entreprenörshållet har en förmåga att vara väldigt 

ambitiösa och måna om vad de vill.  

Dessutom är det stor skillnad om situationen jämförs före respektive efter det att 

Bolognaprocessen trädde i kraft. Innan denna hade universiteten större frihet att ändra i 

programmen gentemot vad de har nu. Då ingick det ofta mer ekonomi i basprogrammen vilket, 

även om det inte behövde leda till ytterligare påbyggnadsutbildningar, i alla fall kunde skapa ett 

visst intresse eller ett bredare tänk hos studenterna. 



18 

 

Under lågkonjunkturen på tidigt nittiotal hade nyutexaminerade ingenjörer svårare att få jobb och 

därför infördes den så kallade dubbelexamen. Detta innebar att universitetet behöll studenten en 

tid till för vidareutbildning och breddning därför att denne då skulle vara mer konkurrenskraftig 

när den väl kom ut i arbetslivet. Det kändes ganska naturligt att gå den vägen när det ändå var 

svårt att få anställning. Då erhölls istället för sin vanliga civilingenjörsexamen en dubbelexamen. 

När universiteten anslöt sig till Bolognaprocessen avskaffades denna. Om en student nu ville 

bredda sig åt något håll fick denne nu istället läsa enstaka kurser eller ta dubbla examina. Dessa är 

helt skilda från varandra och erhålls oftast på olika institutioner. Dock går det ofta att räkna in 

vissa högskolepoäng från den ena examen till den andra för att underlätta för studenten då denne 

slipper att läsa ett helt nytt program.  

En annan anledning till att fler studenter just inom STS (vilket påminner om programmet 

Industriell Ekonomi på andra universitet) väljer att bredda sig och utvidga sina studier jämfört med 

andra program är att många andra program är mer specialinriktade och utbildar mer åt 

expertishållet istället för att se helhetsbilder av problem. Detta medför oftast att dessa studenter 

förbereder kunskapen på ett mer yrkesmässigt sätt och på detaljnivå väl ute i arbetslivet utveckla 

specialkompetens inom enstaka områden vilket gör att de därmed inte kommer ha samma nytta 

av en breddning då de redan har tillräckliga grundkunskaper för sin tjänst. En teknisk 

masterexamen väger så pass mycket tyngre än en kandidatexamen i ekonomi vilket gör att det 

känns onödigt för studenten att läsa till kurser, om denne inte bara läser det av eget intresse. Det 

är även på de bredare programmen det finns ordentlig kommunikation med intresserade 

studenter angående vidareutbildning och då oftast ekonomi.  

Att just ekonomi är ett bra område att bredda sig inom råder det ingen tvekan om att 

studievägledarna tycker. ”Allt företagande syftar till ekonomi, tekniken är ett medel till detta, 

därför är kunskapen bra för helhetssynen då en ingenjör ofta tar ekonomiska beslut”, vilket Daniel 

Noreland studievägledare för STS sade under intervjun, beskriver väldigt bra hur man från 

universitetets sida ser på just kombinationen teknik och ekonomi sammanvägt. Detta var ett 

delsvar på frågan om det anses vara fördelaktigt med en dubbel examen jämfört med en enkel. 

Rent anställningsmässigt väger det tyngre med en ekonomisk examen jämfört med att bara läst 

någon enstaka kurs då detta fungerar som kvitto på att man faktiskt studerat en viss mängd extra. 

För en del studenter vilka väljer att ta ett avbrott från sina ordinarie studier under en period 

händer det att de här börjar läsa in ekonomi istället, för att prova något nytt och bryta med det 

gamla tänket en stund.  

En mycket intressant aspekt inom ämnet är om det skulle kunna finnas någonting negativt med 

dubbla examina. På denna fråga dök det upp flera olika svar men från studievägledarnas sida 
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nämndes överkvalifikation återkommande som något potentiellt negativt för flera examina. Det 

beror mest på vad det är för tjänst som sökes, om det är en specialist eller generalist som 

eftersöks. Det pratades även om en tregradig skala på jobb en nyutexaminerad hamnar på, 

”okejjobb, strategijobb och drömjobb”. Beroende på var på denna skala ett förstajobb hamnar 

skulle en arbetsgivare kunna stryka en alumn vilken visar upp för stor bredd och därför inte känns 

aktuell för tjänsten ifråga då man inte tror sig få behålla personen eftersom den troligtvis kommer 

vilja sträva uppåt och göra karriär. Skulle istället en lägre utbildad person anställas här skulle 

denne troligtvis värdera jobbet högre på den tregradiga skalan och därför stanna längre och vara 

mer motiverad till arbetsuppgifterna. Dessa motargument för att breddning av utbildningen skulle 

vara positivt är rena hypoteser då studievägledarna inte sitter på konkret fakta inom området men 

är ändå intressanta frågor att ta upp för att senare kunna jämföra med den faktiska verkligheten, 

det vill säga svaren från företagsrepresentanterna och alumnerna. Fler nämnda möjliga nackdelar 

var för högt löneanspråk, understimulering vilket leder till lägre arbetsmoral då inte användning av 

kunskapen fås, att visa upp en för spretig bild av sig själv och bli osäker på sin identitet, tappa 

fokus på vart man är på väg, diskutera frågor vilket inte befogenhet innehas till och lägger ned 

energi i onödan och även något så enkelt som högre studielån om man inte läser parallellt togs 

upp.    

Studievägledarna säger att det är väldigt beroende på vad alumnerna har för tjänst om det är en 

klar fördel eller inte. Eftersöks en ren ingenjörstjänst har det inte lika stor betydelse. Dock får en 

utbildad civilingenjör vilken även breddat sig inom ekonomi sällan en ren ekonomtjänst. Däremot 

kan det vara ett mått på arbetskapacitet beroende på om de tagits parallellt och den sökande 

därmed klarar av tyngre uppgifter. Här kan även storleken på företagen spela roll då det blir 

enklare att snabbt klättra om en högre kompetens innehas från början.  

Samtliga studievägledare tyckte också att de hade för dålig kunskapsgrund inom ämnet då de inte 

har konkreta exempel på hur det faktiskt ser ut. Det finns definitivt behov av mer kunskap i 

området samt att utveckla alumnverksamheten för studentkontaktens skull. Även om de flesta 

väljer att inte ta dubbla examina finns ofta frågorna om fördelarna där då ”man hört att det ska 

vara bra”.   

 

4.1.2 Företagsrepresentanter 

Trots att företagen var verksamma inom flera olika områden svarade de oftast väldigt lika. Även på 

de ställen de inte hade egna erfarenheter utan mest gick på känsla hade de stor koll på hur det såg 

ut på arbetsmarknaden.  
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Konsultföretagen kunde dock känna av en större fördel och även ett behov av personer med stor 

och även bred utbildning. Dessa företag säljer ju inga produkter utan levererar istället tjänster 

vilka bygger på kunskap vilket gör att de enklare kan placera dem ute hos kunder. Här är det viktigt 

att kunna se helheter och att kunna få rätt perspektiv på rådande situationer. Innehas då en 

bredare utbildning och kunskaper inom flera olika områden är det lättare att förstå stora problem 

och dela upp dem i mindre bitar istället för att bara se detaljer inom sitt specifika område.  

De båda konsultföretagen var även väldigt överens om att en extra examen drog till sig mer 

uppmärksamhet än enstaka kurser. Dessutom var denna typ av vidareutbildning nyttig då en 

bredd faktiskt visas upp, dock tittar arbetsgivaren lite mer i detalj på vad personen i fråga har läst 

extra och vilken kunskap denne faktiskt äger. En person vilken däremot kämpat till sig en examen, 

vilket då även är kvitto på en viss mängd extrakunskap, säger också indirekt att den faktiskt vill bli 

något större och är beredd att satsa lite högre. Just på konsultsidan är det snarare erfarenhet från 

tidiga tjänster vilket meriterar tyngst då de ytterst sällan anställer nyutexaminerade studenter. 

Arbetsgivare uppfattar dessa personer, vid en första anblick på pappret, som generalister istället 

för specialister.  

Något samtliga av de nämnda företagen tog upp var att dubbelexamen över lag enbart är 

meriterande för högre tjänster och för personer vilka går in för att klättra och har intresse av att 

koordinera. Det finns inga tjänster vilka kräver det från början. Även om en anställd vill klättra går 

det bra utan dubbelexamen då framför allt tidigare meriter undersöks. Rent teoretiskt skulle de 

kunna få tilldelat mer ansvar vid en första anställning, om arbetsgivaren ser att personen besitter 

en bred kunskap.  

De ändrade kraven på arbetsmarknaden beskrevs med att studenter nuförtiden är betydligt mer 

utbildade. Den äldre generationen har kunnat leva på sina meriter för att kunna behålla och 

konkurrera bland arbeten. Detta leder till ökad konkurrens där utbildning spelar mer och större 

roll. Vad som däremot inte undersöks lika mycket är betygen. Det är mycket viktigare att vara en 

lämplig person för tjänsten än att enbart vara duktig och kunna allt vilket lästs under studietiden. 

Även ledaregenskaper undersöks mer och den mjuka sidan hos människan gås igenom för att på 

detta sätt få en bild av hur personen kan tänkas reagera och agera vid uppkommande problem vid 

en stundande anställning.  

I det stora hela är det mestadels efterfrågan på tjänster som styr vilken typ av utbildning som 

efterfrågas. Visst väcker en dubbelexamen intresse men om tjänsten inte kräver det tävlar de 

ansökande på samma grundutbildningsnivå och framför allt med sina personliga egenskaper.  
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Nackdelarna arbetsgivarna nämnde med dubbelexamen var att den sökande anses vara 

överkvalificerad. Vad som menas med det är att personen i fråga skulle kunna bli uttråkad och 

tappa motivation på arbetsplatsen då denne inte får stimulerande uppgifter. Detta kan leda till att 

ineffektivitet och att den anställde tar extra lång tid på sig. Dessutom kan det skapas en rädsla 

genom att anställa någon vilken tros komma att vilja lägga sig i och styra och bestämma saker den 

inte alls bör blanda sig i. Även en ambitiös person vill ofta sträva uppåt och kanske kommer vilja 

lämna arbetsplatsen inom enbart ett fåtal år. Det finns dessutom risk att en alltför stor kunskap på 

papper kan ge ett intryck av att personen är för teoretisk i sitt tänkande.  

En punkt där svaren skiljdes en del åt var hur de satsade på vidareutbildning av sina anställda. Här 

satsar inte konsultföretagen lika hårt som de övriga. Anledningen är att en konsult skall kunna det 

mesta redan och lösa stundande problem genom att fråga sig fram, ta rygg på en mer erfaren 

inom området eller starta någon form av lämpliga självstudier för ändamålet. Dock budgeteras det 

för utbildning och personalutveckling men de är oftast kortsiktiga och syftar till att kunna lösa 

aktuella uppdrag. Möjligtvis satsas det något mer inom ledarskapsutbildning och 

projektledarprogram. Övriga företag uppmanar istället till att de anställda skall utbilda sig för egen 

vinnings skull, gärna då kurser vid högskolor och universitet då dessa genererar högskolepoäng. 

Det vanligaste då är kurser inom ekonomi och pedagogik/retorik men framför allt även här 

projektledning och ledarskap.  

Bland traineeprogrammen är alla överens om att det definitivt är en fördel med en dubbelexamen. 

Detta syftar till att utbilda framtida chefer och ledare då en trainee arbetar i flera olika delar inom 

företaget. Då konkurrensen om platserna är hård behövs det sätt att sticka ut på och då är 

dubbelexamen ett mycket bra sätt att göra detta på genom att den sökande har ett brett tänk och 

har en ambition om att arbeta med övergripande uppgifter inom olika områden.   
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4.2 Enkätsvar 

4.2.1 Allmänt 

Webbenkäten genererade 52 unika respondenter, 63,5% män och 36,5% kvinnor. Merparten av 

respondenterna låg mellan åldersspannet 24-34 år, se figur 2. 

 

Fig. 2. Åldersfördelningen bland respondenterna i webbenkäten i procent. 

Merparten av respondenterna tog examen mellan 2005-2010, se figur 3. 

 

Fig. 3. Respondenternas fördelning över år då respondenten tog sin examen. 

De flesta respondenterna tog sin examen för mindre än fem år sedan, se figur 4. 
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Fig. 4. Respondenternas fördelning vad gäller antal år vilken respondenten varit ute i arbetslivet efter 

examen. 

De flesta respondenterna hade en ingångslön mellan 24 000-34 000 kr, men en stor andel 

respondenter hade en ingångslön på mer än 36 000 kr, se figur 5. 

 

Fig. 5. Respondenternas fördelning gällande ingångslön, angiven i tusentals kronor. 

De flesta respondenterna hade en nuvarande lön på mer än 36 000 kr, se figur 6. 
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Fig. 6. Respondenternas fördelning vad gäller nuvarande lön, angiven i tusentals kronor. 

Merparten av respondenterna återfinns inom industriell ekonomi. 65,4% har gjort något 

meriterande vid sidan av studierna och fördelningen bland dessa aktiviteter återfinns i figur 7. 

Under ”annat” fanns bland annat uppstart av förening, ideellt föreningsarbete, idrott på elitnivå, 

sektionsarbete och idrott och ledarskap. På fritextfrågan kring vad detta inneburit i arbetslivet 

svarade respondenterna bland annat att de fått ett bättre kontaktnät, CV, referenser samt att det 

är meriterande då det visar på exempelvis drivkraft och att det är utvecklande. Utöver detta 

upplevde respondenterna att de fått en god inblick i arbetslivet och blir bättre på att bemöta 

människor.  

 

Fig. 7. Respondenternas fördelning vad gäller meriterande aktiviteter utanför studierna. 
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fördelningen bland dessa kurser ser ut. Under naturvetenskap ingick fysik, kemi, biologi, 

geovetenskap, astronomi och medicin, i humaniora ingick filosofi, historia, språk och 

litteraturkunskap och i övrig samhällsvetenskap ingick juridik, psykologi, sociologi och 

statsvetenskap. Under alternativet annat fick respondenterna ange kurser vilka inte stämde in 

under de angivna områdena och här återfanns retorik, entreprenörskap, tvärvetenskapliga 

miljökurser, musik och CEMUS (hållbarhet). Hela 80% läste dessa utomstående kurser av eget 

intresse, 63% av nyttan av kursen och 10% angav annat som skäl. Där ingick skäl som att få ett mer 

heltäckande CV, plockade ihop eget schema i och med en utbytestermin, ville söka sig mot mindre 

tekniktunga arbeten och ville ha två examen i sitt CV. 46% kände till att de kunde ta en 

dubbelexamen då studierna inleddes. Fördelningen mellan skälen till att respondenterna hörde 

talas om dubbelexamen återfinns i figur 9. De flesta hörde talas om denna möjlighet från vänner 

och bekanta.  

 

Fig. 8. Respondenternas fördelning vad gäller kurser vilka inte ingick i det ordinarie programmet. 
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Fig. 9. Sätt som respondenterna hört talas om möjligheten till dubbelexamen. 

29% tyckte att informationen kring möjligheten till en dubbelexamen kunde ha varit tydligare. På 

fritextfrågan kring hur denna information kunde ha varit tydligare återfanns bland annat; 

samarbete mellan universiteten, vilka fördelar det faktiskt ger och vad som krävs, broschyrer eller 

lunchföreläsningar samt information från studievägledare och alumner om både för- och 

nackdelar. 62% av respondenterna har tagit en dubbelexamen. Fördelningen vad gäller 

ämnesområden för denna andra examen är åskådliggjord i figur 10. Mer eller mindre alla 

respondenter tog sin andra examen inom ekonomi. 
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Fig. 10. Respondenternas fördelning i ämnesområden vad gäller sin andra examen. 

80% angav att de ansåg att det var en fördel att ha en dubbelexamen. De vanligaste skälen till att 

de valt att ta en dubbelexamen var att det genererade en högre lön, en annan arbetsroll, bredare 

arbetsområde, se figur 11. Bland de vilka angett annat som skäl återfanns; bredare 

kunskap/kompetens, tillgång till fler typer av jobb, signalvärde som imponerar, bättre CV, högre 

konkurrenskraft samt att det är enklare att byta jobb. 
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Fig. 11. Respondenternas fördelning vad gäller anledning till att de valt att ta dubbelexamen. 

Ingen av respondenterna ansåg att det var en nackdel att inte ha tagit en dubbelexamen. Bland de 

skäl till varför det inte behöver vara en fördel att ha tagit en dubbelexamen återfanns svaren; 

tidsåtgången, förlorad arbetstid och lönestegring samt att det upplevs att alla vilka tagit 

dubbelexamen faktiskt dragit nytta av det. 88% anser att de fått en fördel av dubbelexamen vid 

anställning/rekrytering. I figur 12 åskådliggörs de fördelar vilka respondenterna upplever att de 

fått efter att ha tagit en dubbelexamen. 
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Fig. 12. Respondenternas fördelning vad gäller fördelar som resultat av dubbelexamen. 

Under alternativet annat nämndes bland annat fördelar i form av; signalvärde som imponerar på 

folk, lätt att byta jobb samt förtur i förhållande till dem vilka endast innehar en examen. 42% 

ansåg att de har en fördel senare i arbetslivet om de har en dubbelexamen, 25% ansåg att de inte 

hade en fördel och 31% visste ej. På fritextfrågan på vilka sätt dubbelexamen kan vara en fördel 

senare i arbetslivet svarade respondenterna bland annat; större bredd, lättare att avancera, 

lättare att få högre tjänster samt bra vid löneförhandlingar. På frågan om respondenterna 

upplever det som negativt att inte ha en dubbelexamen på sin nuvarande eller framtida 

arbetsplats svarade 83% nej, 2% ja, 13% kanske och 2% svarade att de inte visste. Då 

respondenterna fick ange varför det skulle kunna vara negativt och vad som varit skillnaden om de 

hade haft en dubbelexamen svarade de att det kan framstås som mindre ambitiöst än en vilken 

innehar dubbelexamen och brist på engagemang mot arbetsgivaren. På frågan om de får eller fått 

tillgång till andra tjänster då en dubbelexamen innehas svarade 39% ja, 15% svarade nej, 42% 

svarade kanske och 4% svarade att de inte visste. Bland tjänster som detta skulle kunna innefatta 

nämndes; konsultroller, ledarskapstjänster, bredare chefstjänster, högre positioner, mer 

managementinriktade jobb, consulting, huvudkontorspositioner, managementkonsulter, 

hybridroller, tjänster med hög konkurrens och högt söktryck, tvärfunktionella tjänster, t.ex. säljare 

eller controller på ett teknik(konsult)företag, VD, specialisttjänster och tjänster inriktade mot 

ekonomi/lönsamhet i projekt. 43% upplever att de fått en bättre tjänst tack vare sin 
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dubbelexamen och på fritextfrågan vad detta inneburit svarade respondenterna bland annat; 

snabbare acceleration, högre/bättre tjänst och fördel i rekryteringsprocessen. På den avslutande 

fritextfrågan kring nyttan med en dubbelexamen svarade respondenterna bland annat; sätt att 

synas i mängden, lättare att byta jobb, lär sig mer och får bred kompetens, oklart om det är värt 

det, nyttan beror på vilket tjänst som eftersöks samt att värdet minskar då allt fler tar en 

dubbelexamen. 

 

4.2.2 Respondenter med dubbelexamen 

Här följer en kortfattad sammanfattning av svaren från de respondenter vilka angivit att de har en 

dubbelexamen med ekonomi som extraexamen. Filtreras enkätresultaten på detta sätt finnes att 

17% är kvinnor och 83% är män. 74% av respondenterna är mellan 28-34 år. 69% tog examen 

mellan åren 2005-2008. 64% har varit ute i arbetslivet mellan 3-5 år. Ingångslönen åskådliggörs i 

figur 13 där det framgår att 33% hade en ingångslön på mer än 36 000 kr. Hela 90% av 

respondenterna har mer än 36 000 kr i lön på sin nuvarande tjänst, 7% mellan 34 000-37 000 kr 

och 3% mellan 24 000-26 000 kr. 

 

 

Fig. 13. Ingångslönen hos respondenterna med en dubbelexamen.  

63% har gjort något meriterande vid sidan av studierna. 70% läste kurser vilka inte ingick i 

huvudprogrammet. Anledningen till att de valde att läsa dessa kurser var av eget intresse och 

nyttan med kursen med 71% för båda alternativen. 43% kände till att de kunde ta en 
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dubbelexamen när de började studera. Respondenterna hörde talas om dubbelexamen genom 

vänner och bekanta (61,5%) samt genom ett ökat intresse under studiernas gång (53,8%). 33% 

tyckte att informationen kring nyttan med dubbelexamen borde ha varit tydligare under 

utbildningens gång. Samtliga upplever det som fördelaktigt med dubbelexamen. I figur 14 

åskådliggörs vilka faktorer respondenterna upplever som positiva erfarenheter från 

dubbelexamen. 

 

Fig. 14. Dubbelexamensrespondenternas bedömning av positiva erfarenheter från sin dubbelexamen. 

90% anser att de faktiskt fått fördelar i arbetslivet tack vare att de innehar en dubbelexamen vid 

anställning/rekrytering. I figur 15 framgår det vilka fördelar som respondenterna anser att deras 

dubbelexamen medfört. 
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Fig. 15. Dubbelexamensrespondenternas syn på vilka fördelar som deras dubbelexamen har medfört. 

57% tror att en dubbelexamen medför fördelar även senare i arbetslivet medan 13% inte tror det 

och 30% inte vet om det medför en fördel. 70% anser inte att det är en nackdel att inte ha en 

dubbelexamen på sin nuvarande eller framtida arbetsplats, 3% tror att det är en nackdel, 23% tror 

kanske att det är en nackdel och 3% vet inte om det är en nackdel. 43% tror att man, med en 

dubbelexamen, får tillgång till andra typer av tjänster än om enbart en enkelexamen innehas, 10% 

tror inte det, 40% tror kanske att man får det och 7% vet inte. 66% har eller känner någon vilken 

fått tillgång till en bättre tjänst tack vare att de har en dubbelexamen. 
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4.2.3 Respondenter utan dubbelexamen 

Här följer en kortfattad sammanfattning av svaren från de respondenter vilka angivit att de inte 

har en dubbelexamen utan enbart en examen inom civilingenjörsområdet. 65% av dessa 

respondenter är kvinnor och 35% män. 90% är mellan 24-34 år och 75% tog sin examen mellan 

2008-2010. 95% av respondenterna har varit ute i arbetslivet mellan 1-5 år. Figur 16 åskådliggör 

enkelexamensrespondenternas ingångslön. 80% av respondenterna hade en ingångslön på mellan 

24 000-30 000 kr.  

 

Fig. 16. Enkelexamensrespondenternas ingångslön. 

50% av respondenterna har en nuvarande lön på 26 000-32 000 kr och 30% har en lön på mer än 

36 000 kr, se figur 17.  

 

Fig. 17. Enkelexamensrespondenternas nuvarande lön. 
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65% hade gjort något meriterande vid sidan av studierna. 85% läste kurser vilka inte ingick i 

huvudprogrammet. 88% läste dessa av eget intresse och 47% läste kurserna för nyttan av 

kurserna. 55% kände till att de kunde ta en dubbelexamen och vad det innebar då de påbörjade 

studierna. 64% kände till möjligheten till dubbelexamen genom vänner och bekanta och 55% 

genom information från studievägledarna. 25% tycker att informationen kring dubbelexamen 

skulle ha varit tydligare under utbildningens gång. 44% upplever att det är en fördel att ha 

dubbelexamen. Figur 18 åskådliggör respondenternas positiva erfarenheter av dubbelexamen. 

 

Fig. 18. Enkelexamensrespondenternas positiva erfarenheter av dubbelexamen. 

Ingen av respondenterna upplever att det är en nackdel att inte ha en dubbelexamen. 25% anser 

att de har en fördel av att ha en dubbelexamen senare i livet, 40% tror inte det och 35% vet inte 

om det är en fördel. Ingen anser att det är negativt att sakna en dubbelexamen på sin nuvarande 

eller framtida arbetsplats. 35% tror att det ges tillgång till andra typer av tjänster då en 

dubbelexamen erhållits, 20% tror inte det och 45% tror att man kanske får tillgång till andra typer 

av tjänster. 15% känner någon vilken fått en bättre tjänst tack vare att de har en dubbelexamen. 
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5. Analys 

Inledningsvis analyseras studievägledarnas syn på dubbelexamen följt av 

företagsrepresentanternas syn. Efter det kommer alumnernas allmänna syn på dubbelexamen 

följt av en analys av skillnaderna mellan alumner med och utan dubbelexamen. Efter det vävs de 

olika delarna ihop och avslutas med att analysen jämförs med de tidigare gjorda studier vilka finns 

i ämnet. 

5.1 Studievägledarna 

Begreppet dubbelexamen/dubbla examina var enligt studievägledarna betydligt mer utbrett och 

vanligt förekommande i STS-programmet men även till viss del i teknisk fysik. De ser även en 

skillnad vad gäller förekomsten av dubbelexamen före och efter det att Bolognaprocessen trädde i 

kraft. Studievägledarna anser att ekonomi är ett bra område att bredda sig inom då allt 

företagande syftar till ekonomi och där tekniken är ett medel till detta. Många studenter vilka 

planerar en karriär som entreprenör kommer kunna ha nytta av extra kunskap då entreprenörer 

ofta tvingas ha hand om många delar och breda arbetsområden. Kunskapen är bra för 

helhetssynen då en ingenjör ofta tar ekonomiska beslut. Det behöver inte bara vara ett bevis på en 

stor erhållen kunskap, det visar även att man har förmågan att ta in och lära sig mycket 

information. En nackdel vilken omnämndes flera gånger var överkvalifikation och att man med en 

dubbelexamen kan anses ha för stor bredd. Flertalet av studievägledarna ansåg att de hade en för 

dålig kunskapsgrund vad gäller dubbelexamen. 

5.2 Företagsrepresentanterna 

Företagsrepresentanterna från konsultföretagen ansåg generellt att det var en fördel att ha en 

dubbelexamen. Det finns ett behov av personer med stor och bred utbildning vilka inte är lika 

nischade som andra och därför kan ta sig an flera typer av uppdrag. En extra examen drog till sig 

mer uppmärksamhet än enstaka kurser vid en stundande anställning. Däremot kunde nyttan med 

en dubbelexamen komma störst till nytta för högre tjänster och för personer vilka avser att klättra 

i karriären och har intresse av att koordinera, d.v.s. nyttan anses inte vara lika stor vid lägre 

tjänster. Det är därför bättre på längre sikt om med en erhållen dubbelexamen och när det blir 

aktuellt att byta tjänst. Det är inte lika slagkraftigt på en gång vid en första anställning och det bör 

därför inte räknas med payoff på en gång utan satsas mer långsiktigt. Även här dök 

överkvalificeringsaspekten upp som nackdel. Representanterna var överens om att det definitivt 

var en fördel med en dubbelexamen vid ansökning till någon form traineeprogram.  
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5.3 Alumnerna 

62% av de 52 respondenterna hade tagit en dubbelexamen, nästan uteslutande alla med ekonomi 

som andra examen. 80% ansåg att det var en fördel att ha en dubbelexamen med motiveringen att 

det genererade bland annat en högre lön, en annan arbetsroll, ett bredare arbetsområde och 

högre konkurrenskraft i arbetslivet.  

5.3.1 Med dubbelexamen 

17% av respondenterna med en dubbelexamen var kvinnor och 83% män. 33% av dessa 

respondenter hade en ingångslön på mer än 36 000 kr och hela 90% av respondenterna hade mer 

än 36 000 kr i lön i sin nuvarande tjänst. 43% av dessa kände till att de kunde ta en dubbelexamen 

då de började studera men 33% ansåg att informationen kunde varit tydligare. Samtliga upplever 

att det är en fördel att ha en dubbelexamen och 90% anser att de fått fördelar i arbetslivet vid 

anställning/rekrytering tack vare att de har två examina. Här kan dessutom tilläggas att vissa ur 

denna grupp är extremt ambitiösa då de pekar på att de redan under studietiden haft extrajobb 

vilket genererat mer lön och högre status än vissa heltidsanställningar kan göra.  

5.3.2 Utan dubbelexamen 

65% av respondenterna utan dubbelexamen var kvinnor och 35% var män. 80% av 

respondenterna hade en ingångslön på mellan 24 000 – 30 000 kr. 50% av respondenterna hade 

en nuvarande lön på 26 000 kr och 30% en lön på mer än 36 000 kr. 55% kände till att de kunde ta 

en dubbelexamen då de började studera men 25% ansåg att informationen kunde varit tydligare. 

44% anser att det är en fördel att ha en dubbelexamen och 25% ansåg att det är en fördel att ha 

en dubbelexamen senare i livet.  

5.4 Denna studie jämfört med tidigare studier 

Det är tydligt att utbildningsnivån på de alumner vilka konkurrerar på arbetsmarknaden blivit 

högre och att det blivit allt svårare att utmärka sig från sina konkurrerande alumner. Både 

universitetsvärlden, i form av studievägledarna vilka i detta fall representerar universitets syn på 

arbetsmarknaden, och arbetsmarknaden anser att man med en dubbelexamen kan utmärka sig 

men att det inte enbart är förknippat med fördelar och att kunskapen kring nyttan inte är helt 

tydlig.  

I tidigare studier har det setts att kombinationen ingenjörsexamen och ekonomiexamen resulterar 

i högre vinningar än många andra examenskombinationer. Denna studie styrker att det finns 

förtjänster med att ta en dubbelexamen inom just dessa områden. Lönemässigt har de alumner 

med dubbelexamen en betydligt högre lön än de vilka enbart innehar en examen, både som 
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ingångslön och nuvarande lön. Bland de som innehar en dubbelexamen är det tydligt att de anser 

att detta är en fördel både vid rekrytering och senare i arbetslivet. Samma trend syns även bland 

de respondenter vilka inte har en dubbelexamen, om än något lägre nivå. Även 

företagsrepresentanterna styrker det faktum att det kan vara en fördel senare i livet då ett 

avancemang uppåt i karriären eftersträvas. Vad gäller teorierna kring nyttan med dubbelexamen i 

att konkurrera på arbetsmarknaden och att lättare hitta jobbmatchningar går åsikterna isär på 

vissa plan. Alumnerna är överens om att det är en fördel med att ha en dubbelexamen. Däremot 

anser företagsrepresentanterna att det, trots det är en fördel om sökanden vill synas, även kan 

leda till risk för att de upplevs som överkvalificerade samt innehar för bred kompetens snarare än 

att passa in i fler tjänster. Dessutom menar de att en dubbelexamen är ett bra verktyg då högre 

tjänster önskas. Studievägledarna upplever att det är en fördel att ha med den ekonomiska biten 

för att få en större förståelse för verksamheten men samtidigt upplever de att de inte har 

tillräcklig med information för att kunna uttala sig ytterligare. Denna brist på information återfinns 

även hos alumnerna där 33% av de alumner vilka har en dubbelexamen och 25% hos de alumner 

vilka saknar dubbelexamen anser att informationen kunde varit bättre. 
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6. Slutsatser och diskussion 

Inledningsvis kan det konstateras att det i denna studie visade sig finnas värden i att ta en 

dubbelexamen. Det kan påverka arbetsgivarens val av person att rekrytera olika beroende på 

vilken typ av tjänst det gäller. I lägre tjänster kan en dubbelexamen medföra att den sökande 

anses vara överkvalificerad medan en dubbelexamen kan ge ökad konkurrenskraft då högre 

tjänster sökes där denna utökade kunskap är viktig. Alumner anser att det är en fördel att även 

läsa enstaka kurser utöver sin ordinarie utbildning men vinningen med detta vad gäller lön är inte 

lika tydligt som med en dubbelexamen. Det är tydligt att en dubbelexamen ger störst effekt då 

högre tjänster sökes, och i dessa typer av tjänster kan tänka sig att det finns fler arbetsområden 

där denna kunskap kan tillämpas än i lägre där en dubbelexamen inte är lika viktig. Den 

ekonomiska kopplingen är viktig då denna kunskap ger en ökad förståelse för organisationen och 

arbetsmarknaden i stort. Det har framgått att en alumn med en dubbelexamen får en högre 

ingångslön och nuvarande lön än en alumn med enkelexamen och detta skulle kunna översättas 

till att dubbelexamensalumnerna får en högre position. Utifrån dessa svar kan det konstateras att 

alumnerna i denna studie vilka besitter både en teknisk och ekonomisk examen har en större 

konkurrenskraft på arbetsmarknaden än de alumner vilka innehar en enkelexamen och att denna 

skillnad är mest påtagbar i högre tjänster. 

Genom intervjuerna med studievägledarna framkom att kommunikationen mellan universitet och 

studenter angående dubbelexamen är bristfällig. Då universitetet har som mål att utbilda 

konkurrenskraftiga studenter bör studievägledare, gärna på ett tidigt stadium, berätta och 

informera om möjligheterna att utöka sina studier. På detta sätt får studenter tid på sig att 

fundera och efter hand utvärdera om just de skulle vara intresserade av exempelvis en 

dubbelexamen. En möjlig lösning på detta kommunikationsproblem skulle kunna vara att arbeta 

för en ökad samverkan mellan stora företag och utbildningar där studievägledarna är delaktiga för 

att kunna förmedla goda råd vilka bygger på uppdaterad kunskap från arbetsmarknaden. 

Det bör sägas att de alumner med höga och till och med mycket höga löner tillhör de vilka är 

väldigt driftiga och satsar högt och hårt för att få höga tjänster. Kunskapen i sig genererar inte 

högre lön utan de med högre utbildningar söker sig till, och även får större chans att faktiskt få tag 

på de arbeten vilka genererar höga löner. Samtliga alumner ser fördelar med att ta en 

dubbelexamen medan de som saknar dubbelexamen i större utsträckning ser fler nackdelar såsom 

ökad studiemängd och mindre tid till annat vilket också kan vara anledningen till att de valt att inte 

ta en dubbelexamen. Däremot ses att många av de alumner vilka inte har en dubbelexamen ändå 
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läst kurser utöver sitt ordinarie program vilket kan tänkas tyda på att de ändå ser en tillräcklig 

nytta i att komplettera på något sätt för att därigenom få en bredare kompetens eller högre 

konkurrenskraft. Man kan, utifrån resultaten av både webbenkäten och intervjuerna, se att 

dubbelexamen inte är ett krav för att få jobb på arbetsmarknaden utan snarare att dubbelexamen 

kan ge ökad konkurrenskraft om man vill avancera uppåt inom organisationen eller söka högre 

tjänster där denna ökade kompetens ger större utdelning och där risken för att alumnerna upplevs 

som överkvalificerade är desto mindre. 

I denna studie utläses även en informationsklyfta vad gäller högskolans kunskap och upplevelse av 

kunskap och arbetsmarknadens syn på dubbelexamen och dess värde. Denna klyfta syns även i 

webbenkäten där alumnerna anser att informationen kunde ha varit bättre. Om studievägledarna 

hade bättre kunskaper och tydligare visste vad det innebär vad gäller konkurrenskraft och 

möjligheter till olika tjänster för alumner med dubbelexamen skulle de enklare kunna rådgöra med 

alumner kring detta. Alumner vilka inte har anspråk på de högre tjänsterna där nyttan med 

dubbelexamen är mer uttalad kanske inte har samma förtjänst som en vilken söker exempelvis 

chefstjänster, vilket innebär att den extra studiebördan inte är försvarbar med vad som faktiskt fås 

ut av det. Givetvis gäller detta även de alumner vilka faktiskt vill klättra snabbt och vill nå de högre 

tjänsterna då dessa kan motiveras av att se att en dubbelexamen faktiskt resulterar i en högre lön 

och större konkurrenskraft på vissa typer av tjänster. Här gäller det även att ha kontinuerlig 

bevakning av arbetsmarknaden i denna fråga för att följa eventuella trendskiften och förändringar 

för att på så sätt kunna ge en uppdaterad och samstämmig syn på vilken miljö som väntar efter 

studietiden. 

Det kan också tänkas att frågan vad gäller nyttan med dubbelexamen har fallit mellan stolarna 

sedan Bolognaprocessen trädde i kraft och att det kan vara läge att damma av frågan för att 

underlätta för studenterna vad gäller konkurrenskraft gentemot andra då utbildningsnivån ökat 

och där en examen mer anses som ett krav än som något att konkurrera med. Även om det största 

ansvaret ligger hos studievägledarna kan det ändå tänkas att institutioner lyfter frågan vad gäller 

utbildningens konkurrenskraft på arbetsmarknaden för att på så sätt kunna erbjuda en utbildning 

där tiden efter examen inte är lika otydlig vilket den kan vara idag. Genom att överbrygga 

studenttiden och alumnernas framtid på arbetsmarknaden är denna typ av kunskap viktig för att 

studenten själv skall kunna göra ett val vad gäller framtida konkurrens och slipa sin profil vilket 

leder till uppnådda arbetsmässiga mål. Kunskap i ekonomi är alltid bra för att förstå större 

sammanhang bättre, men frågan är om denna kunskap är nödvändig för alla tjänster? Att läsa till 

just ekonomi skulle kunna tänkas, vilket även lyfts fram i detta arbete, vara ett bra komplement då 
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ekonomin rör varje organisation oavsett bransch och ger en större inblick i företagets verksamhet, 

oavsett vilken typ av tjänst som eftersträvas. 

Även fast många av de ursprungliga frågorna och oklarheterna besvarades i studien har det 

uppstått en mängd nya under arbetets gång. Det hade varit intressant att undersöka vidare kring 

vilka övriga fördelar en dubbelexamen ger vad gäller arbetsmässiga men även sociala faktorer och 

om det finns fler könsbundna skillnader och vad dessa kan bero på. Det hade även varit intressant 

att få med fler företag och utbildningar för att få en bredare uppfattning om denna trend även 

syns där och därigenom få en ännu bättre reliabilitet och validitet kring nyttan med en 

dubbelexamen. En annan frågeställning vilken hade varit intressant att utreda är i vilken 

utsträckning det lönar sig lönemässigt att ta en dubbelexamen med tanke på den ökade studie- 

och därigenom studielånstiden. Resulterar de ökade studielånen ändå i en ekonomisk fördel då 

man har större chans att få en högre ingångslön och snabbare löneavancemang eller hinner de 

som blir klara med sin enkelexamen längre upp på löneskalan under tiden de andra färdigställer 

sin andra examen? 
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Appendix  

Intervjufrågor till Studievägledare 

Hur länge har du jobbar som studievägledare? 

Ändrats genom åren? Krav etc. 

Anser du att det är fördelaktigt att ta en dubbelexamen jämfört med en enkel examen? 

Upplever du att studenter anser att det är fördelaktigt att ha en dubbelexamen? 

Är det fördelaktigt att läsa enstaka kurser inom ekonomi? 

Kan det vara en nackdel att ta en dubbelexamen, och i så fall vad skulle de vara? 

Vad kommunicerar ni med studenterna vad gäller dubbelexamen? 

Vad har ni för kunskapsgrund för att rådgöra med studenter angående dubbelexamen? 

Får du många frågor från studenter angående nyttan med en dubbelexamen? 

Tror du att alumner med dubbelexamen har en större konkurrens på arbetsmarknaden? 

Känner du att du skulle behöva mer kunskap kring nyttan med dubbelexamen? 

Har man som studievägledare någon kommunikation med arbetslivet vad gäller nyttan med 

dubbelexamen? 

Kan en person med dubbelexamen få en annan typ av tjänst än en person med enkel examen? 

enbart ekonomi? Enbart teknik? Eller högre tjänst på en gång? 

 

Intervjufrågor till företagsrepresentanter 

Hur länge har du suttit med rekytering/PA? 

Ändrats genom åren? Krav etc 

Anser du att det är fördelaktigt att ta en dubbelexamen jämfört med en enkel examen? 

Hur behandlar ni ansökningar med dubbla examen? Olika status, går före i kö osv? 

Är det fördelaktigt att läsa enstaka kurser inom ekonomi? 

Kan det vara en nackdel att ta en dubbelexamen, och i så fall vad skulle de vara? 
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Kommunicerar ni med nyanställda angående vidare utbildningar och i så fall mot en ytterligare 

examen? Vad sägs? Hur går diskussionen? 

Vad har ni för kunskap angående dubbelexamen / dubbla examina? Behövs mer? Kunskap om 

olika examina över lag? 

Får du många frågor från studenter angående nyttan med en dubbelexamen? 

Har alumner med dubbelexamen en större konkurrens på arbetsmarknaden och fördel vad gäller 

att få en tjänst jämfört med en som har en enkel? 

Har man som PA/rekryterings ansvarig någon kommunikation med studenter vad gäller nyttan 

med dubbelexamen? 

Kan en person med dubbelexamen få en annan typ av tjänst än en person med enkel examen? 

enbart ekonomi? Enbart teknik? Eller högre tjänst på en gång? 

Tjänstetyper kopplat till olika examen, vilka är det teoretiskt möjligt att hamna på med respektive 

examen? Behandlar ni dem på olika sätt om man har både det OCH det? 

Hur ser det ut just i anställningssynpunkt? Värt att satsa på en sådan person långsiktigt? 

Hur ser det ut på traineeprogrammen bland sökanden? 

 

Enkät 

Kvinna eller man? 

Ålder 

Vilket år tog du examen? 

Hur många år har du varit ute i arbetslivet efter din examen? 

Vilken var din ingångslön? 

Vilken är din nuvarande lön? 

I vilken utbildning tog du din tekniska examen? 

Har du gjort något meriterande vid sidan av dina studier och vad har det varit? 

Vilket var din uppgift hade du och på vilket sätt har detta inneburit fördelar för dig i arbetslivet? * 

Läste du kurser som inte ingick i ditt huvudprogram? 

Inom vilket område var dessa kurser? 
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Av vilken anledning valde du att läsa extra kurser? 

Kände du till att man kunde ta en dubbelexamen och vad det innebar då du började studera? 

Hur kände du till detta? 

Tycker du informationen kring nyttan med dubbelexamen borde varit tydligare? 

På vilket sätt skulle informationen kunna varit bättre/tydligare? * 

Har du tagit dubbelexamen/dubbla examina? 

Inom vilket ämne var den andra examen? 

Upplever du det som en fördel att ha dubbelexamen? 

På vilket sätt har du positiva erfarenheter av dubbelexamen? * 

Upplever du det som en nackdel att inte ha tagit dubbelexamen och i så fall varför? * 

Anser du dig ha fått fördel pga din dubbelexamen vid anställning/rekrytering? 

På vilket sätt har detta varit positivt? 

Tror du att man har en fördel senare i arbetslivet om man har en dubbelexamen? 

På vilket sätt skulle det kunna vara? * 

Anser du det som något negativt på din arbetsplats alternativt framtida arbetsplats att inte ha en 

dubbelexamen? 

På vilket sätt är det negativt? Vad skulle kunna varit annorlunda om du hade en dubbelexamen? 

Tror du att man får tillgång till andra typer av tjänster då man har en dubbelexamen? 

Vad skulle det kunna vara för tjänster? 

Har du lyckats få en annan högre/bättre tjänst eller känner till personer som har erfarenheter av 

detta? 

Vad har detta inneburit? * 

Övriga tankar och synpunkter angående dubbelexamen? * 

 

*Fritextfråga vars svar finns i ”Enkätsvar på fritextfrågor” i appendix. 
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Enkätsvar på fritextfrågor 

Vilket var din uppgift hade du och på vilket sätt har detta inneburit fördelar 

för dig i arbetslivet?  

 Bra kontaktnät 

 Bättre CV 

 Referenser 

 Meriterande 

 Bevisat min drivkraft, intresse, erfarenhet, mognad och kunskap 

 Gjort att jag lättare klarat av utmaningar 

 Bättre ledarskaps- och problemlösarförmåga 

 Fått erfarenhet av att driva projekt 

 Bemöta och motivera människor 

 Praktisera teoretiska färdigheter vilket resulterade i kortare uppstartssträcka 

 Praktikplats 

 Resulterat i kommunikativ- och analysförmåga samt förmåga att förstå 

”verkligheten” 

 Ger god inblick i arbetslivet och branschkännedom 

 Erfarenhet av teamarbete och ledarutveckling 

 Utlandsjobb gav bland annat språkkunskaper 

 Erfarenhet kring ekonomi, gruppdynamik och hur man själv fungerar 

 

På vilket sätt skulle informationen kunna varit bättre/tydligare?  

 Den kunde funnits överhuvudtaget  

 Samarbete med exempelvis Handels-/Stockholms universitet för att möjliggöra 

dubbelexamen hade varit det allra bästa 

 Om vilka fördelar den ger och den verkliga nyttan med att läsa dubbelt på 

arbetsmarknaden och vad som krävs 

 Just nu sprider sig mycket rykten om hur man gör, vad som krävs etc. och de som inte är 

del i kretsarna där denna information finns blir lite utanför 

 Finns en hel del oklarhet om fördelarna kring dubbelexamen 
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 När jag gick min utbildning var det lågkonjunktur och svårt att hitta bra jobb så man gjorde 

vad man kunde för att vässa sin profil, och det rådde oklarheter och gick rykten huruvida 

man kunde tillgodoräkna sig delar från Industriell ekonomi i en ekonomexamen 

 Jag fick söka information om dubbelexamen på egen hand, det skulle kunna finnas 

tydligare information, lunchföreläsningar, broschyrer etc. 

 Kanske information från studievägledare om vad det innebär och från tidigare studenter 

om fördelar/nackdelar 

 

På vilket sätt har du positiva erfarenheter av dubbelex amen?  

 Bredare kunskaper/kompetens  

 Möjlighet att söka fler typer av jobb (även i det landet där jag har min andra examen) 

 Signalvärde, imponerar på folk man träffar i arbetslivet 

 Initial fördel vid jobbsökande 

 Lätt att byta jobb 

 Förkovring, jobbmöjligheter, bredd och kontakter 

 Ger ett gott intryck i CV och jobbintervjuer 

 Nöjd med sig själv 

 Konkurrenskraftigt CV, bredare perspektiv 

 Fördel i anställningsprocessen= specifik kompetens 

 Dubbelexamen är en kvittens på kunskap, driv, arbetskapacitet mm. Detta öppnar upp 

möjligheter på ett sätt som kan vara svårare annars. Med en dubbelexamen sticker man ut 

och får möjligheter att ta större roller tidigt.  

 Vid examenstidpunkt => större mognad => bättre karriär 

 

Upplever du det som en nackdel att inte ha tagit dubbelexamen och i så fall 

varför? 

 Tiden spenderad på en dubbelexamen är i de flesta fall mer meriterade att ha i arbetslivet 

istället 

 För att jag får chans att bilda familj och slipper jobba 80h/vecka 

 Tog längre tid att bli klar, viss förlorad arbetstid 

 Jag tror inte insatsen står i paritet till vinsterna 
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 Min nuvarande arbetsgivare vill inte betala för det 

 Fördelen/nackdelen är att det initialt ställs mycket högre krav på dig än på personer med 

"bara" en examen 

 Studielivet blir tråkigare, mer plugg, man pushas till att "cut corners" 

 Dubbla examina tar förstås dyrbara studieplatser och kräver mycket av den som gör det 

 Många orkar inte fullfölja 

 Nackdel är att man kunde gjort detta på andra sätt, t.ex. mer satsning på extrajobb 

 Det blev ett ganska högt studietempo 

 Jag använder det mest som ett kvitto på att jag har kunnat/kan anstränga mig och jobba 

hårt om jag vill, själva kunskapen från dubbelexamen i sig är inte så viktig upplever jag  

 Jag känner ett fåtal med dubbelexamen. Ingen av dem har fått bättre jobb och/eller högre 

lön tack vare detta. Jag upplever det enbart som en stress under studietiden med 

dubbelexamen. Jag lär mig hellre på betald arbetstid än när jag går på bidrag och 

studielån. 

 Har inte varit i behov av mer än en examen 

 Det enda min arbetsgivare(Forsmarks kraftgrupp, underhållsplanering) betonar som 

meriterande är drifterfarenhet, stationsteknikerbehörighet, operatörskurser (reaktor och 

turbin). T.ex. extra examen i ekonomi skulle vara helt värdelöst då jag inte jobbar med 

ekonomi överhuvudtaget. 

 Nackdelen var att det skulle ta längre tid att komma ut i arbetslivet, och att lönestegringen 

under den tiden överväger chansen till att få högre ingångslön med dubbelexamen. 

 

På vilket sätt skulle det kunna vara? (Följdfråga till; Tror du a tt man har en 

fördel senare i arbetslivet om man har en dubbelexamen?)  

 Jag har erfarenhet inom två skilda verksamhetsområden som kompletterar varandra 

 Visar på ambition 

 Imponerar på folk, har gett mig bredare kompetensområde, möjlighet byta karriär 

 Lättare att avancera karriärmässigt 

 Kan kanske vara lättare att få vissa tjänster då man sticker ut vid rekryteringar 

 Bredare arbetsområde 

 Med dubbelexamina har man större möjligheter att få en accelererad karriär. Det är 

sannolikt ingen slump att Leif Östling (VD Scania), Carl-Henric Svanberg (BP/Ericsson) Börje 

Ekholm (Investor), Lundberg m.fl. har dubbelexamina 
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 Större möjlighet att få MB tjänster, varierande arbetsuppgifter 

 Större möjligheter till ansvar i angränsande ämnesområden 

 Man kan lösa fler typer av problem och förstå och samarbeta bättre med folk med olika 

studiebakgrunder 

 Det är ett bra argument vid löneförhandlingar att få högre lön 

 Man kan känna att man har ett mentalt övertag mot dem som "bara" har enkelexamen 

 Visar att man är ambitiös. För egen del språkkunskaper 

 Om man söker sig mot mer management/chefspositioner. 

 

Vad har detta inneburit? (Följdfråga till; Har du lyckats få en annan 

högre/bättre tjänst eller känner till personer som har erfarenheter av 

detta?) 

 Att jag fått en chefstjänst inom 3 år efter anställning, vilket annars hade krävt längre 

erfarenhet. 

 Att man har fått en högre/mer omfattande tjänst p.g.a. att man har kapacitet för detta. 

Det behöver inte bero endast på att jag har dubbelexamen, men det har säkerligen gjort 

att jag har gjort bättre jobb i mina tidigare tjänster vilket gjort att jag har kunnat avancera 

 Jag fick möjligheten att arbeta inom Private Equity trots att min huvudexamen var 

civilingenjör. Detta hade knappast varit möjligt utan parallell ekonomiexamen. 

 Att man kan få en snabbare karriär 

 Fått ett intressant och relativt sett välbetald första tjänst 

 Fördel i rekryteringsprocess som gett bättre ingångslön än vad mina vänner har med 

liknande grundutbildning 

 

Övriga tankar och synpunkter angående dubbelexamen?  

 Bluff då det är överskattning på akademins betydelse 

 Egentligen onödigt för de flesta jobb, men är ett sätt att differentiera sig från andra, ett 

sätt att signalera att man är ambitiös eller smart 

 Att man tar dubbelexamen handlar nog mycket om att man tycker att det är kul att 

studera och lära sig saker, och att man vill ha så bred kompetens som möjligt inför 

arbetslivet 

 Jag tycker att det finns en gräns för hur mycket man kan plugga för pluggandets skull. Jag 
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respekterar de som tar dubbelexamen för att de är intresserade och vill lära. Men bara för 

att ha ett till papper är att tumma på sin akademiska integritet, visst är det imponerande, 

men är dubbelexamen verkligen dubbelt så bra? 

 Kul att vara student lite längre 

 Bra för självkänslan 

 Lättare att byta jobb 

 På vårt företag rankar vi inte personer med dubbelexamen från samma huvudområde 

(exempelvis ekonomiredovisning + ekonomi marknadsföring) högre än de som bara har en 

examen 

 En dubbelexamen skall vara från två olika universitet med skilda huvudämnen t. ex. 

civilingenjör + civilekonom 

 Min andra examen tog betydligt mindre ansträngning än den första (andra var en 

kandidatexamen), och ser väldigt bra ut på pappret jämfört med nedlagd tid 

 Dubbla examina ger en fördel tidigt i karriären, efterhand blir utbildningen mindre 

relevant och arbetslivserfarenhet blir avgörande. Efter 10 år i arbetslivet har en 

framgångsrik VD med gymnasiekompetens bättre förutsättningar till nästa jobb än en 

CivIng/MBA som är resandesäljare i inre Norrland! 

 Möjligheten borde begränsas p.g.a. tar upp dyra studieplatser. At det går att genomföra så 

pass lätt beror även på delvis låga krav på vissa utbildningar. 

 Finns både fördelar och nackdelar. Innebär inte nödvändigtvis en högre lön. Är inget som 

passar alla. 

 I vår årskurs, examen 02/03 blev det lite som med Erasmusutbyte, att inte ha 

dubbelexamen gjorde att CV:t kändes lite tunt. Alla kursare vilka tog dubbelexamen har 

idag bra jobb, men det gäller å andra sidan de flesta kursare med enbart ingenjörsexamen, 

så sambandet är inte jättetydligt 

 För de som har lust att bli managementkonsulter var det på min tid en bra väg in. Nu hade 

jag inte lust med det utan har haft en teknikchefsroll i 10 år. Ingen frågar vad jag har för 

examina men för min personliga del känns det ibland bra 

 Säkert bra att sticka ut jämfört med andra om man har dubbelexamen men jag tror 

absolut inte att det är avgörande för karriären 

 Det har gått inflation i antalet personer som tar en dubbelexamen. För egen del var fokus 

till 85% den primära examen och den sekundära ett komplement där ambitionsnivån låg 

långt under "den normala" 

 Det är svårt att konkret peka på med deduktiv logik vad en dubbelexamen inneburit då 
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man inte vet var man hade varit med en examina. Men en dubbelexamen hjälper 

onekligen till att öppna upp nya möjligheter 

 Att läsa dubbelexamen är att veta lite om mycket. Jag tror det är bättre att specialisera sig 

inom det område man främst är intresserad av 

 Bredare kunskap och kanske ökad förståelse för andra delar/avdelningar inom företag 

 Det blir allt mer vanligt med dubbelexamen och därmed minskar dess fördel på 

arbetsmarknaden. Min studievägledare rekommenderade mig att INTE att satsa på 

dubbelexamen, eftersom att det inte spelar så stor roll i arbetslivet, att tiden man är ute i 

arbetslivet spelar större roll. Jag började studera mot en dubbelexamen i brist på 

sysselsättning under tiden jag sökte jobb, men hoppade av då jag fick ett bra, välbetalt 

jobb i alla fall 

 Finns kanske nytta av dubbelexamina, men det beror på vilken typ av tjänst man vill ha. 

För min del är jag mer intresserad av den tekniska biten och en dubbelexamen skulle inte 

ha gynnat mig. 


