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1. Bakgrund och syfte 

Högskoleverket har ett regeringsuppdrag som innebär att samtliga utbildningar för generella 
examina och yrkesexamina ska utvärderas inom en sexårsperiod och omfatta såväl grund- 
som forskarutbildning. Ämnen och program vid Uppsala universitet som ska utvärderas 2005 
är litteraturvetenskap, estniska, finska, samiska, ungerska, statistik, samhällsgeografi, 
statskunskap, freds- och konfliktkunskap, u-landskunskap, biologi samt civilingenjörs-
programmen. 
Som ett stöd till de institutioner vars ämnen/program ska utvärderas har enheten för kvalitet 
och utvärdering vid Uppsala universitet genomfört en enkätundersökning riktad till före detta 
studenter i dessa ämnen. Enkäten finns i bilaga 5. 
Syftet har bland annat varit att ta reda på hur studenterna upplevde sin utbildning vid Uppsala 
universitet, vilka starka respektive svaga sidor de tyckte att respektive utbildning hade samt 
att få en uppfattning om var och med vad de arbetar några år efter avslutad utbildning. 

I denna sammanställning redovisas resultaten för civilingenjörsutbildningen med inriktning 
mot molekylär bioteknik. 

2. Undersökningsgruppen 

Urval och svarsfrekvenser 
Enkäten skickades till alla som tagit ut en civilingenjörsexamen under perioden 1 januari 2001 
t o m 31 december 2002.  

Totalt uppfyllde 411 personer urvalskriteriet enligt ovan. Av dessa hade 81 personer, enligt 
Uppdok, tagit ut en examen med inriktning mot molekylär bioteknik. I ett av dessa fall 
returnerades enkäten p g a felaktig adress. 

Antalet inkomna svar avseende ovanstående inriktning är 64 stycken. Detta medför en total 
svarsfrekvens på 79 procent (64 av 81). Svarsfrekvensen för kvinnor är 85 procent, medan 
motsvarande andel för männen är 74 procent.  

I följande rapport redovisas svaren för de 64 personer som uppger att de läst civilingenjörs-
utbildningen med inriktning mot molekylär bioteknik. I de fall där procentsumman i redo-
visade tabeller inte blir 100 beror det på att avrundning till heltal har gjorts. 

Ålder och kön 
En något större andel kvinnor än män ingår i svarsgruppen och den stora majoriteten av de 
svarande är mellan 26 och 30 år, se tabell 1 och 2 nedan. 

 
Tabell 1. Kön 
  Antal Procent 
Man 25 39% 
Kvinna 39 61% 
Totalt 64 100% 
 
 
 

Tabell 2. Åldersfördelning 
  Antal Procent 
25 år eller yngre  1 2% 
26-30 år 60 94% 
31-35 år 2 3% 
36 år och äldre  1 2% 
Totalt 64 100% 



Examen 
Tabell 3 visar att åtta av de svarande har tagit ut fler examina än civilingenjörsexamen. En av 
de två personer som angivit annan examen har tagit ut en agronomexamen. 

 
Tabell 3. Examenstyper 
  Antal 
Civilingenjörsexamen 64 
Kandidatexamen 1 
Magisterexamen 2 
Licentiatexamen 2 
Doktorsexamen 1 
Annan examen 2 
 
 
Av figur 1 nedan framgår vilka terminer de svarande tagit ut examen. 

 
Figur 1. 
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3. Uppfattningar om studierna 

Inställning till studierna – några år efteråt 
Två tredjedelar av de svarande (67 procent) har inte ändrat uppfattning om värdet av studierna 
i molekylär bioteknik sedan de avslutade sin utbildning. Tio svarande (16%) är idag mer 
positivt inställda, medan 11 personer (17%) idag är mer negativt inställda till värdet av 
utbildningen jämfört med när de avslutade sina studier. 
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Figur 2. 
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Åsikt om val av utbildning och studieort 
Majoriteten av de före detta studenterna skulle välja samma utbildning om de fick göra om sitt 
val. Drygt en fjärdedel (27 procent) skulle så här i efterhand ha valt något annat utbild-
ningsprogram om de skulle välja utbildning idag. De utbildningar som nämns är läkar-
programmet, andra civilingenjörsprogram med inriktning mot teknisk fysik och bioinformatik. 

En klar majoritet (85 procent) skulle åter välja Uppsala som förstahandsalternativ om de fick 
välja utbildningsort idag. De övriga skulle exempelvis välja Göteborg, Stockholm eller 
Linköping. 

Högskolelagens mål – och dess uppfyllelse 
I en av frågorna fick de före detta studenterna bedöma i vilken grad de upplevde att 
högskolelagens mål1 uppfyllts. 

På en femgradig skala som sträcker sig från ”Instämmer i mycket hög grad” till ”Instämmer 
inte alls” ombads de före detta studenterna ta ställning till hur väl utbildningen bidragit till 
förmågan … 
1. till självständigt arbete 
2. till kritisk bedömning 
3. att följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser 
4. att diskutera och kommunicera inom det område som utbildningen avser 
5. att självständigt lösa problem inom det område som utbildningen avser 

Av figur 3-7 framgår svarsfördelningarna för dessa frågor. Det delmål som de svarande till 
störst del anser har uppfyllts rör förmågan att följa kunskapsutvecklingen inom det område 
som utbildningen avser. Nästan hälften anser att utbildningen i mycket hög grad har bidragit 
till detta. För de övriga delmålen, utom i fråga om förmågan till kritisk bedömning, har som 
                                                           
1 Gällande mål enligt högskolelagen 2001. 
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synes mer än tre fjärdedelar markerat de två mest positiva alternativen i fråga om mål-
uppfyllelse.  

Figur 3. 
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Figur 4. 
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Figur 5. 

Utbildningen har bidragit till min förmåga att följa 
kunskapsutvecklingen inom det område som 
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Figur 6. 

Utbildningen har bidragit till min förmåga att 
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Figur 7. 

Utbildningen har bidragit till min förmåga att 
självständigt lösa problem inom det område som 

utbildningen avser
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Färdighetsträning 
De före detta studenterna fick också ta ställning till hur nöjda de var med den färdighets-
träning de hade fått i följande moment: 

• Muntliga presentationer 
• Skriftliga presentationer 
• Presentationer på engelska 
• Förklara för icke-specialister 
• Självständigt lösa problem 
• Självständigt göra utredningar 
• Argumentera och övertyga 
• Arbeta i grupp 
 
Av tabellerna 4-11 framgår att de före detta studenterna känner störst tillfredsställelse med 
färdighetsträningen i fråga om att självständigt lösa problem. En stark majoritet (90 procent) 
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är ganska eller mycket nöjda med detta moment. Den färdighet som fick näst bäst omdöme är 
förmågan att arbeta i grupp, 77 procent av de svarande uttryckte att de var ganska eller 
mycket nöjda med detta moment. 

Två tredjedelar är ganska eller mycket nöjda med färdighetsträningen i att göra skriftliga 
presentationer och nästan lika stor andel (60 procent) är nöjda med färdighetsträningen i att 
göra presentationer på engelska. 

Det område där omdömena är mest varierande är färdighetsträningen i att göra muntliga 
presentationer där hälften av de svarande är mycket eller ganska nöjda, medan knappt hälften 
är ganska eller mycket missnöjda och ett fåtal menar att momentet inte ens förekom.  

När det gäller färdighetsträningen i att argumentera och övertyga finns ett direkt missnöje. 
60 procent är här ganska eller mycket missnöjda och 21 procent menar att sådan träning inte 
hade förekommit. 

 
Tabell 4. Göra muntliga presentationer 
  Antal Procent 
Mycket nöjd 6 10% 
Ganska nöjd 25 40% 
Ganska missnöjd 24 38% 
Mycket missnöjd 5 8% 
Förekom ej 3 5% 
Totalt 63 100% 
 
Tabell 6. Göra presentationer på engelska 
  Antal Procent 
Mycket nöjd 6 10% 
Ganska nöjd 31 50% 
Ganska missnöjd 20 32% 
Mycket missnöjd 5 8% 
Förekom ej 0 0% 
Totalt 62 100% 
 
Tabell 8. Självständigt lösa problem 
  Antal Procent 
Mycket nöjd 21 33% 
Ganska nöjd 36 57% 
Ganska missnöjd 5 8% 
Mycket missnöjd 1 2% 
Förekom ej 0 0% 
Totalt 63 100% 
 
Tabell 10. Argumentera och övertyga 
  Antal Procent 
Mycket nöjd 2 3% 
Ganska nöjd 10 16% 
Ganska missnöjd 27 44% 
Mycket missnöjd 10 16% 
Förekom ej 13 21% 
Totalt 62 100% 

Tabell 5. Göra skriftliga presentationer 
  Antal Procent 
Mycket nöjd 9 15% 
Ganska nöjd 32 52% 
Ganska missnöjd 17 27% 
Mycket missnöjd 3 5% 
Förekom ej 1 2% 
Totalt 62 100% 
 
Tabell 7. Förklara för icke-specialister 
  Antal Procent 
Mycket nöjd 3 5% 
Ganska nöjd 25 40% 
Ganska missnöjd 19 30% 
Mycket missnöjd 5 8% 
Förekom ej 11 17% 
Totalt 63 100% 
 
Tabell 9. Självständigt göra utredningar 
  Antal Procent 
Mycket nöjd 10 16% 
Ganska nöjd 27 44% 
Ganska missnöjd 15 24% 
Mycket missnöjd 3 5% 
Förekom ej 7 11% 
Totalt 62 100% 
 
Tabell 11. Arbeta i grupp 
  Antal Procent 
Mycket nöjd 16 25% 
Ganska nöjd 33 52% 
Ganska missnöjd 12 19% 
Mycket missnöjd 2 3% 
Förekom ej 0 0% 
Totalt 63 100% 
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”Nyttovärde” av olika undervisnings- och arbetsformer 
I enkäten ombads de före detta studenterna att ta ställning till om de ville ha mer av, mindre 
av eller om de upplevde det som lagom mycket av ett antal olika undervisnings- och 
arbetsformer. De hade även möjlighet att ange om de inte hade någon erfarenhet av 
undervisnings- eller arbetsformen.  

Som framgår av tabell 12 anser en majoritet (81 procent) att det var lagom mycket 
laborationer. Ungefär två tredjedelar tycker också att det förekommit lagom mycket av 
gruppövningar och grupparbeten. Drygt hälften anser att omfattningen av självständiga 
arbeten, lärarledd undervisning och skriftliga individuella PM är lagom. Nästan hälften önskar 
emellertid att det skulle ha förekommit mer av självständiga arbeten och skriftliga 
individuella PM. Knappt hälften (44 procent) önskar att det hade varit mindre av lärarledd 
undervisning. 

Tre fjärdedelar av de svarande skulle ha velat se mer av studiebesök under utbildningen. Även 
i fråga om seminarier och muntliga presentationer är det som synes betydligt fler än hälften 
som önskar att det hade funnits mer av dessa undervisnings- och arbetsformer.  

 
Tabell 12. Bedömning av olika undervisnings- och arbetsformers nytta 

  
Mer av Lagom 

mycket 
Mindre 
av 

Har ej 
erfarenhet 

Studiebesök 75% 20% 2% 3% 
Seminarier 71% 21% 5% 3% 
Muntliga presentationer 61% 35% 0% 3% 
Problembaserat lärande (PBL) 56% 16% 5% 23% 
Skriftliga individuella PM och rapporter 46% 51% 2% 2% 
Självständiga arbeten 44% 54% 2% 0% 
Gruppövningar 25% 66% 8% 2% 
Grupparbeten 23% 66% 11% 0% 
Laborationer 11% 81% 8% 0% 
Lärarledd undervisning 2% 54% 44% 0% 
 
 

Studentinflytande 
Enkäten innehöll en fråga som handlade om studentinflytande. Frågan löd: ”I vilken 
utsträckning beaktade lärarna generellt sett de synpunkter som ni studenter hade under din 
studietid i Uppsala?” Studenterna fick ta ställning till frågan med avseende på innehåll 
respektive arbetsformer. 

Figur 8 visar att en fjärdedel av de svarande anser att synpunkterna om undervisningens 
innehåll togs i beaktande i ganska hög eller hög utsträckning. Nästan hälften menar att deras 
åsikter beaktades ”till viss del". Knappt en femtedel vet inte om deras synpunkter togs i 
beaktande, medan en tiondel menar att så inte skedde.  

Av figur 9 framgår att drygt en femtedel anser att synpunkter avseende arbetsformer 
beaktades i ganska hög eller i hög grad. Nästan varannan svarande har valt svarsalternativet 
”till viss del”. En fjärdedel vet inte om deras synpunkter beaktades, medan en tiondel anser 
att så inte skedde.  
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Figur 8. 
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Figur 9. 

Beaktade synpunkter avseende -  arbetsformer
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Av tabell 13 nedan framgår att drygt hälften av de svarande (52 procent) anser att de i ganska 
hög eller hög grad har erbjudits möjlighet att aktivt delta i utvecklingsarbetet av program/ 
kurser. 
 
Tabell 13. I vilken utsträckning erbjöds studenterna att aktivt delta i utvecklingsarbetet av 
program/kurser? 
  Antal Procent 
I hög grad 10 16% 
I ganska hög grad 23 36% 
Till viss del 19 30% 
Inte alls 6 9% 
Vet ej 6 9% 
Totalt 64 100% 
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Inställning till forskarutbildning  
Hälften av dem som besvarat enkäten uppger att de är doktorander, vilket är en högre andel än 
vad som gäller för den totala gruppen före detta civilingenjörsstudenter som besvarat denna 
enkät.2 Ytterligare tio personer skulle kunna tänka sig att söka till forskarutbildningen eller 
har sökt utan att få plats. En tredjedel (21 personer) svarar ”Nej, troligtvis inte” eller ”Nej, 
absolut inte” på frågan om de kan tänka sig att söka till forskarutbildningen i något av de 
ämnen som ingår i deras civilingenjörsexamen. 

 
Tabell 14. Skulle du kunna tänka dig att söka till forskarutbildningen i något av de ämnen 
som ingår i din civilingenjörsexamen? 
  Antal Procent 
Ja, jag är redan doktorand 32 51% 
Jag har varit doktorand, men avbrutit 0 0% 
Ja, jag har sökt forskarutbildningen, men fick ingen plats 1 2% 
Ja, jag skulle kunna tänka mig att söka till forskarutbildningen 9 14% 
Nej, troligtvis inte 18 29% 
Nej, absolut inte 3 5% 
Totalt 63 100% 
 
 

Tillfredsställelse med studierna 
I enkäten fick de före detta studenterna ta ställning till fyra påståenden som rörde tillfreds-
ställelsen med utbildningen ur några olika synvinklar. De svarande ombads ta ställning till 
påståendena på en femgradig skala från ”Instämmer helt och hållet” till ”Instämmer inte 
alls”. 

De aktuella påståendena var: 

1. Jag trivdes mycket bra under min studietid. 
2. Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt utbildningsprogram. 
3. Jag fick under studietiden ett stort kontaktnät bland andra studenter som jag senare haft 

nytta av i arbetslivet. 
4. Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter avslutade studier. 

Av figur 10-13 nedan framgår exakta svarsfördelningar för de svarandes ställningstaganden 
till de fyra påståendena.  

Som framgår av figur 10 instämmer en majoritet (85 procent) helt eller nästan helt i 
påståendet att de trivdes mycket bra under sin studietid. Sju av tio svarande instämmer helt 
eller nästan helt i att de är nöjda med sin utbildning. Reaktionerna på det tredje och det fjärde 
påståendet ovan är som synes av figur 12 och 13 mer splittrad.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Andelen doktorander i den totala svarsgruppen före detta civilingenjörsstudenter är 34 procent. 
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Figur 10. 
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Figur 11. 

Jag är nöjd med den utbildning jag fick på mitt 
utbildningsprogram

5% 5%

19%

36% 34%

0%

20%

40%

60%

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt och hållet

 
 

Figur 12. 
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Figur 13. 

Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter 
avslutade studier

7%

32%

15%

12%

34%

0%

20%

40%

60%

Instämmer
inte alls

Instämmer
helt och hållet

 
 

Vad var mindre bra eller saknades? 
Enkäten innehöll den öppna frågan ”Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina 
civilingenjörsstudier vid Uppsala universitet avseende innehåll?” En relativt stor andel av de 
kommentarer som givits påtalar att utbildningen var alltför teoretiskt inriktad och att en bättre 
koppling till praktiska problem och mer kontakt med näringslivet hade varit önskvärt. Flera 
svarande pekar också på att de saknat övning i muntlig presentation, och att det hade varit 
värdefullt med mer av grupp-/projektarbeten.  

Samtliga svar på denna fråga redovisas i bilaga 1. 

Vad var särskilt bra? 
Ytterligare en öppen fråga löd ”Vad anser du var särskilt bra med dina civilingenjörsstudier 
vid Uppsala universitet avseende innehåll?” De kommentarer som ges är mycket varierande. 
Relativt många tar upp att lärarna varit kunniga, bra och kompetenta. Vidare nämns bredden 
och valfriheten i kursutbudet, vissa specifika kurser och den gedigna teoretiska grund som 
utbildningen gav.  

I bilaga 2 redovisas samtliga svar på den aktuella frågan. 

 

4. Arbetsliv 

Sysselsättning efter grundexamen 
Nästan alla (97 procent) uppger att de har haft förvärvsarbete som huvudsaklig sysselsättning 
efter examen. Av dessa har 51 personer (81 procent) förvärvsarbetat under mer än två år, se 
tabell 15 nedan.  

Tre fjärdedelar uppger att de hela tiden har arbetat inom sitt utbildningsområde, medan tre 
personer (5 procent) inte alls har arbetat inom det område de utbildats för, se tabell 16. 
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Tabell 15. Har du som huvudsaklig sysselsättning förvärvsarbetat? 
  Antal Procent
Nej, inte alls 2 3%
Ja, under mindre än två år 10 16%
Ja, mellan två och fyra år 51 81%
Ja, mer än fyra år 0 0%
Totalt 63 100%
 
 
Tabell 16. Hur stor del av den tid som du har förvärvsarbetat  
har varit inom det område du är utbildad för? 
  Antal Procent
Inte alls 3 5%
Mindre än halva tiden 3 5%
Mer än halva tiden 9 14%
Hela tiden 48 76%
Totalt 63 100%
 
En fjärdedel av de svarande (16 personer) uppger att de har haft en sysselsättning annan än 
förvärvsarbete under minst ett halvår. Sju har varit arbetslösa, sex svarande har studerat 
vidare efter grundexamen, tre personer har ägnat sig åt personliga intressen och två har varit 
föräldralediga. (Observera att varje person kan ha uppgett mer än en ”annan sysselsättning”.) 

Svaren på frågan ”Hur lång tid efter examen fick du ditt första arbete?” visar att cirka två 
femtedelar (39 procent) fick arbete redan innan avslutad utbildning och drygt en fjärdedel fick 
jobb inom en månad, se tabell 17 nedan.  

 
Tabell 17. Hur lång tid efter examen fick du ditt första arbete? 
  Antal Procent
Fick arbete redan innan avslutad utbildning 25 39%
Mindre än en månad 17 27%
1-6 månader 14 22%
7-12 månader 6 9%
Mer än 12 månader 2 3%
Jag har ännu inte fått arbete 0 0%
Totalt 64 100%
 

Nuvarande sysselsättning 
I en öppen fråga fick de före detta studenterna beskriva sin nuvarande sysselsättning. 

Den stora majoriteten jobbar med forskningsrelaterade frågor, varav en stor andel uppger att 
de är doktorander.3  

I bilaga 3 redovisas samtliga svar på frågan ”Vilken är din nuvarande sysselsättning?” 

Tillfredsställelse med nuvarande arbete och nytta av utbildningen 
Av enkätsvaren framgår att 59 av de 64 personer som har besvarat enkäten är yrkesmässigt 
verksamma vid svarstillfället. 

                                                           
3 Enligt den svarsfördelning som redovisas i tabell 14 (s 11) är 32 personer doktorander. 
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I en av enkätfrågorna ombads de svarande att på en femgradig skala från ”Instämmer helt och 
hållet” till ”Instämmer inte alls” ta ställning till tre påståenden, nämligen: 
1. Jag är nöjd med mitt nuvarande arbete. 
2. Civilingenjörsutbildningens innehåll har varit relevant i relation till mina arbetsuppgifter. 
3. Jag har stor användning av min utbildning i mitt nuvarande arbete. 
 
Av svarsfördelningarna i figur 14-16 framgår att nästan tre fjärdedelar (71 procent) instämmer 
helt eller nästan helt i påståendet att de är nöjda med sitt nuvarande arbete. Två tredjedelar 
instämmer helt eller nästan helt i att utbildningens innehåll varit relevant i förhållande till de 
arbetsuppgifter man har idag. Även i fråga om nyttan av utbildningen i det nuvarande arbetet 
instämmer två tredjedelar helt eller nästan helt i detta påstående. 

 

Figur 14. 

Jag är nöjd med mitt nuvarande arbete
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Figur 15. 

Civilingenjörsutbildningens innehåll i har varit relevant 
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Figur 16. 

Jag har stor användning av min utbildning  i mitt 
nuvarande arbetet
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Nuvarande arbete  
Av de före detta studenterna i molekylär bioteknik arbetar idag ungefär två tredjedelar 
(66 procent) i det som betecknas stora företag (över 250 anställda).  

Drygt hälften av dem som är yrkesverksamma arbetar i Uppsala, där 60 procent av de 
svarandes arbetsplatser är belägna (se tabell 18).  

De dominerande arbetsmarknadssektorerna är den privata/enskilda inom vilken 49 procent är 
verksamma, och den statliga där 44 procent är verksamma (se tabell 19).4 

 
Tabell 18. Geografisk placering av arbetsplatser för de före detta  
studenter som har läst molekylär bioteknik 
  Antal Procent
Uppsala 34 60%
Stockholmsregionen 15 26%
Göteborgsregionen 1 2%
Malmöregionen 2 4%
Annan ort i Sverige 2 4%
Annan ort utomlands 3 5%
Totalt 57 100%
 
Tabell 19. Arbetsmarknadssektor för de före detta 
studenter som läst molekylär bioteknik 
  Antal Procent 
Privat/enskild 28 49% 
Statlig 25 44% 
Landsting 1 2% 
Kommunal 0 0% 
Eget företag 0 0% 
Annan 3 5% 
Totalt 57 100% 

                                                           
4 Orsaken till att totalt 32 svarande angivit att de är doktorander, men endast 25 personer uppger att de 
är verksamma i den statliga sektorn, är att några av dem som markerat att de är doktorander inte har 
besvarat frågan om arbetsmarknadssektor och några av doktoranderna har markerat svarsalternativen 
”privat/enskild”, ”landsting” respektive ”annan”.  
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Av tabell 20 framgår att nästan hälften av dem som förvärvsarbetade vid svarstillfället är 
verksamma vid något universitet eller någon högskola. Av de svarande har tre personer 
uppgett ”annan bransch”. Bakom denna rubricering döljer sig bl a arbete som konsult och 
försäljare. 
 
Tabell 20. Bransch 
 Antal Procent 
Universitet/högskola 27 47%
Bioteknik-/läkemedelsindustri 22 38%
Kemiindustri 2 3%
Annan statlig verksamhet 1 2%
Programvaru-/dataföretag 1 2%
Medicinsk teknik 1 2%
Verkstadsindustri 1 2%
Annan bransch 3 5%
Totalt 58 100%
 
Nästan två tredjedelar (65 procent) uppger att de har en befattning motsvarande specialist och 
tio personer (19 procent) anger att de är projektansvariga/projektledare. Sju personer 
(13 procent) är handläggare och två personer är chefer. 

Av de tillfrågade har åtta procent budgetansvar och/eller ekonomiskt redovisningsansvar i sin 
nuvarande befattning. 

Nuvarande månadsinkomst 
Det finns som synes av figur 17 en relativt stor variation i fråga om månadslön. Drygt en 
tredjedel har en månadsinkomst på 20 000 kronor eller mindre, en femtedel tjänar mellan 
20 001 och 25 000 kronor per månad och nära en tredjedel har en månadsinkomst på mellan 
25 001 och 30 000 kronor.  

Figur 17. 

Aktuell månadsinkomst 2004
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5. Utbildningen i relation till arbetet 

Arbetsuppgifter i relation till utbildningsnivån 
Av figur 18 framgår att nästan tre fjärdedelar av de svarande (71 procent) anser att arbets-
uppgifterna motsvarar deras utbildningsnivå. En fjärdedel anser dock att arbetsuppgifterna är 
något eller alltför okvalificerade i relation till deras utbildningsnivå.  

Figur 18. 

Hur väl stämmer arbetsuppgifterna med 
utbildningsnivån?
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Arbetslivets krav på olika färdigheter 
De före detta studenternas tillfredsställelse med olika typer av färdighetsträning har redovisats 
i ett tidigare avsnitt (se s 7-8). Enkäten innehöll också en fråga om i vilken utsträckning de 
svarande efter sina studier har haft arbetsuppgifter som ställt krav på motsvarande 
färdighetsmoment. 

I figur 19 redovisas alla svarsfördelningar för i vilken utsträckning de svarande anser att 
arbetsuppgifterna ställer krav på en viss färdighet. 

En majoritet (87 procent) anser som synes att arbetsuppgifterna i hög grad ställer krav på att 
självständigt lösa problem. Tre fjärdedelar anser att det i hög grad ställs krav på skriftliga 
presentationer och två tredjedelar anser att detta gäller i fråga om presentationer på engelska. 
Drygt hälften anser dessutom att det ställs höga krav på muntliga presentationer. 
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Figur 19. 

Arbetsuppgifternas krav på olika färdigheter
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6. Övriga synpunkter 
De före detta studenterna har också i slutet av enkäten givits möjligheter till ytterligare 
synpunkter på det som berörs i enkätfrågorna. Vissa svarande har skrivit relativt omfattande 
kommentarer, medan andra har valt att inte skriva något.  

Bland de kommentarer som lämnats är det flera som återkommer till att utbildningen är alltför 
tentamensinriktad och därmed passiviserande. Andra pekar på den svåra arbetsmarknaden och 
menar att utbildningen visat sig vara för lite inriktad på att förbereda studenterna på verklig-
heten utanför universitetet. 

Samtliga övriga synpunkter som givits av de före detta studenterna i molekylär bioteknik, 
finns i bilaga 4. 

 

7. Sammanfattande kommentar 
Sammanfattningsvis kan sägas att de före detta studenterna på civilingenjörsprogrammet med 
inriktning mot molekylär bioteknik trivdes bra under utbildningen och att en majoritet är 
nöjda med både sin utbildning och sina nuvarande jobb. Ungefär tre fjärdedelar anser att 
utbildningen i mycket hög eller hög grad har bidragit till deras förmåga att arbeta 
självständigt, att lösa problem självständigt, att följa kunskapsutvecklingen inom utbild-
ningsområdet och att kommunicera inom utbildningsområdet.  

Nästan alla svarande har i huvudsak arbetat sedan de tog sin examen och en majoritet har 
arbetat inom det område de har utbildat sig för. Hälften av de svarande är i dagsläget 
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doktorander. Två tredjedelar hade jobb redan innan de avslutade sin utbildning eller fick ett 
arbete inom en månad.  

Knappt tre fjärdedelar anser att arbetsuppgifterna motsvarar deras utbildningsnivå. Två 
tredjedelar instämmer helt eller nästan helt i att utbildningens har varit relevant i relation till 
deras arbetsuppgifter.  

De svarande fick i enkäten frågor både om hur viktiga olika färdigheter är i deras nuvarande 
arbete och hur väl de anser att färdighetsträningen inom dessa områden fungerade under ut-
bildningen. Svaren från de före detta studenterna på civilingenjörsprogrammet med inriktning 
mot molekylär bioteknik visar på en viss spridning i hur viktiga olika färdigheter är i arbets-
livet och även i hur pass nöjda de är med färdighetsträningen under utbildningen.  

En stark majoritet anser att det i arbetslivet i hög grad ställs krav på förmågan att självständigt 
lösa problem. Nästan alla är också mycket eller ganska tillfredsställda med färdighets-
träningen inom detta område. Det ställs också enligt svarsgruppen i hög grad krav på 
förmågan att göra skriftliga presentationer respektive presentationer på engelska i arbetet. I 
fråga om dessa färdigheter är två tredjedelar respektive sex av tio svarande mycket eller 
ganska nöjda med den träning de fick under sin utbildning.  

Förmågan att argumentera och övertyga är den färdighet där skillnaden mellan kraven i 
arbetslivet och tillfredsställelsen med färdighetsträningen under utbildningen är störst. Endast 
en femtedel av de svarande är mycket eller ganska nöjda med färdighetsträningen i att 
argumentera och övertyga, medan mer än dubbelt så stor andel upplever att det i hög grad 
finns krav i arbetslivet på denna förmågan. 
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Bilaga 1: Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina 
civilingenjörsstudier vid Uppsala universitet avseende innehåll? 
Vissa redigeringar av svaren på de öppna frågorna kan vara gjorda av etiska skäl. 
 
Mindre bra: 

  
- Att utbildningen saknade relevans på arbetsmarknaden. Det finns inget/lågt behov av 

min typ av utbildning på arbetsmarknaden.  
- För många kurser med ”vanlig” tenta som slutprov; kunde gott ha varit fler hemtentor 

eller ”öppna” tentor (med kurslitteratur och andra hjälpmedel tillåtna). Mer 
undervisning kunde ha bedrivits i seminarieform; alltså med ett aktivt deltagande från 
studenterna.   

- Alltför mycket ”korvstoppning”. Allt gick ut på att klara tentorna för att få poäng och 
pengar från CSN. Alltför lite tid till diskussion och reflektion av kurserna, vad de olika 
kurserna skulle leda till och vad de hade för koppling till varandra.   

- Utbildningen är för teoretisk och för lite ”klassiskt teknisk”. Detta gör att de flesta har 
svårt att få arbete i industrin.   

- För mycket undervisning/föreläsningar, och för lite tid till självstudier. För egen del 
lär jag mig saker bäst genom att läsa, något som det ej fanns nog tid till, då man i 
praktiken var tvungen att gå på föreläsningarna för att förstå vad som skulle komma på 
tentan. (I de flesta fall…)   

- Kopplingen mellan kurser i åk 3, 4. Kurser i t.ex. biofysik, biomaterial saknades. Svårt 
att se sammanhang mellan olika kurser, skulle gärna ha sett olika inriktningar snarare 
än full valfrihet i högre årskurser.   

- Kemidelen kunde ha stärkts upp en del på bekostnad av t ex en del elektrofysik.   
- I och med tempot var högt hann man aldrig med att fördjupa sig ordentligt i någon 

kurs.   
- Utbildningen var alltför fokuserad på forskningsförberedelse och hade mycket lite 

arbetslivsrelaterad information/utbildning. Avancerad matematik och irrelevanta 
fysikkurser borde ha ersatts med större statistikblock.   

- För lite muntliga presentationer och tillfällen att övertyga en motpart. Utbildningen 
lider av att det saknas ordentliga inriktningar sista året.   

- Dåligt samarbete mellan olika kurser, en röd tråd saknades.   
- Mycket liten kontakt med näringslivet, inga studiebesök i stort sett.   
- Immunologi läste jag med MATNAT (10 p). Mina civ.ing.-kursare fick läsa en 

teoretisk kurs i ämnet istället (4 p). Mer immunologipraktik erfordras. Mönster-
igenkänning (mycket bra kurser för övrig) eller kemometri bör varvas med /anknytas 
till praktiska övningar i provanalys i andra kurser.   

- Vissa kurser känns ej relevanta (ellära).   
- Det kunde ha varit mer företagskontakter. Aningen mer valfria perioder (mer 

möjlighet att skräddarsy sin utbildning).   
- Vissa kurser som inte kändes helt relevanta för min utbildning, t ex fysiken, 

matematiska metoder. Vissa biologikurser, främst valbara, överlappade ganska 
mycket.   

- Att det inte är så lätt att tillgodogöra sig grundkurser (obligatoriska sådana) från andra 
utbildningar (också civ.ing.) från andra svenska högskolor. Innehållet i programmet 
var jag nöjd med.   
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- Mindre bra är väl att man ofta läser flera kurser samtidigt och därför inte hinner gå så 
mycket på djupet. Men jag tror ändå att det är kurserna i sig som borde ”taggas ner” 
och inte antalet kurser som man läser samtidigt.   

- Kontakt med näringslivet i form av studiebesök/föreläsningar.   
- Skulle ha velat ha mer kemi senare i utbildningen, inte koncentrerat till första året.   
- Mer spridning i kursinnehållet. De första åren lästes nästan bara matematik- och 

fysikkurser. Tredje året kom det många bioteknikkurser som kändes mer eller mindre 
helt fristående och beroende av tidigare lästa kurser. Först i fjärde året hade man 
kurser som utnyttjade både matematik och bioteknik. Man skulle därför kunna lägga 
några av de grundläggande bioteknikkurserna tidigare och då skjuta något på 
matematik- och fysikkurserna.   

- Mer grupparbeten i grupper där man inte väljer grupp själv (som i arbetslivet). Mer 
muntliga presentationer på engelska. Kurserna är ofta anpassade för fortsatta akade-
miska studier istället för att vara mer företagsnära.   

- Kurserna var dåliga på att dra nytta av varandra, man fick inget riktigt samman-
hängande flöde genom kurserna.   

- Avsaknad av ”verklighets”-relaterade frågeställningar dvs. industrianknytning trots att 
Uppsala är/var fyllt av bioteknik. Borde ha utnyttjas bättre. Del av UU: s brist på 
nytänkande??   

- Jag tror att laborationerna skulle ge betydligt mer om man i större utsträckning fick 
planera utformningen själv. Skulle ha haft mer övning i att kritiskt granska forskning.   

- För lite grupp-/projektarbeten.   
- Ibland vid samläsning av flera kurser (ibland upp till fyra) kunde tiden bli knapp för 

fördjupning.   
- För tentafokuserat! Skulle nog ha lärt mig mer om lite andra examinationsformer 

använts.   
- Utbildningen är bred men saknar djup inom något specifikt område. Jag som jobbar 

med programmering har fått komplettera mina studier. X är en okänd utbildning i 
övriga Sverige.   

- Det borde vara mer kontakter; både mellan studenter och lärare och mellan studenter. 
Lite opersonligt.   

- Forskarinriktningen står helt i fokus. Lärarna har ingen erfarenhet eller kunskap om 
hur det de lär ut ska användas inom industrin.   

- Mycket ”korvstoppning”. De första två åren kunde ha erbjudit mera grupparbeten och 
lektioner. Mer fördjupning hade varit bra.   

- Djupa kunskaper erhölls egentligen inte i något ämne (kan kanske vara en ”saknad”). 
Känslan av korvstoppning med mycket lite tid för reflektion och repetition/integrering 
av kunskaper.   

- Svårigheten att få relevant arbetslivserfarenhet på sommaruppehåll, vilket leder till 
svårighet att bedöma vilka effekter de val av kurser, praktik m.m. som man gör har. 
Vikten av metodik (försöksplanering, källkritik, m.m.) är ganska bra men borde bli 
ännu bättre eftersom den är så viktig.   

- Kritiskt tänkande (för lite). Väldigt forskarinriktat, hade varit bra med mer kontakter 
mot näringslivet.   

- Vore bra om man haft mer information om arbete i t ex industri under kurserna.   
- Mycket teoretisk utbildning.   
- Att det var så lite variation i examinationsformerna, nästan bara skriftlig salstenta.   
- Större vikt borde läggas vid att kunna redovisa sina kunskaper enligt det som listas i 

fråga 17 istället för tentor.   
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- Civilingenjörsutbildningen borde vara tillsammans första året och att man väljer 
inriktning år två.   

 
Saknades:  
- (Introduktions-) kurser i ledarskap (framför allt projektledning). Med tanke på den 

ansenliga del civilingenjörer som (ganska snabbt) hamnar i något slags chefskap. 
Feedback på all slags presentationsteknik/framförande; däremot fick man alltid 
synpunkter på innehållet.     

- Det saknades helt en översiktsbild av utbildningen. Vad leder allt detta till? Och 
framförallt vad kan jag jobba med när jag är färdig med utbildningen? Jag skulle ha 
velat få ett större perspektiv på hela utbildningen och inte fastna i de olika kurserna 
som inte kändes relevanta emellanåt.   

- Mera muntlig och skriftlig presentationsteknik, tillämpat på relevanta ämnet, t ex 
några av de kurser som ingår i åk 3-4 på programmet. Saknar även fördjupning i 
statistik.     

- I stora delar saknades ett sammanhang och ”röd tråd” genom kurserna. Det hela 
kändes i efterhand rätt splittrat. Det saknades också variation i kursuppläggningen. 
Under de första åren särskilt. De flesta kurserna byggde på föreläsningar som 
avslutades med en skriftlig tenta.   

- Koppling till/information om tänkbara arbetsgivare/arbetsmarknad för vald utbildning 
och möjliga inriktningar på utbildningen. Samordning mellan olika kurser. Ofta 
förekom överlapp (eller glapp) mellan olika kurser.   

- Fler obligatoriska kemikurser.   
- Översiktlig företagsekonomi. Forskningsmetodologi.   
- En röd tråd saknades ibland, hur hänger kurserna ihop? Det hade varit bra med 

bioteknikkurser där fysik och matematik knöts ihop med det mer.   
- Alldeles för lite koppling till eventuell arbetssituation utanför universitet. X i Uppsala 

är för mycket en forskningsförberedande utbildning och för lite en traditionell civ.ing.-
utbildning.   

- Projektarbeten under utbildningen, övning på muntlig presentation.   
- Vi har haft muntliga presentationer men har inte fått så mycket hjälp med att utveckla 

framställningen. Det har varit innehållet som har spelat störst roll. Mer 
presentationsteknik!   

- HTML-vana (och då menar jag inte att ni ska skaffa er page-maker, DreamWeaver 
eller annat tjafs utan att man ska kunna skapa och ändra på sidor i vilken texteditor 
som helst). Numera bör man integrera andra öppna källkodsspråk och databaser som 
PHP och MYSQL i vissa kurser, inte minst programmeringskurserna, men också som 
verktyg för att nätpublicera labbrapporter, ge kritik på andra labbrapporter m.m.   

- Koppling till arbetslivet. Jag hade ingen aning om vad för slags jobb som fanns att 
söka (men hade STOR TUR och fick ett bra jobb ändå…) Under hela utbildningstiden 
finns hur många jobb som helst, inga problem, men det är bara ett fåtal av mina 
jämngamla kursare som fått ett jobb de är nöjda med. Det känns som om vi mest 
förbereddes för att doktorera. Men det är få som faktiskt ville.   

- Inget, då jag hade stor möjlighet att byta ut kurser och välja fritt.   
- Mer datakurser! Mer statistik.   
- GMP-kurs.   
- Vi hade väldigt få seminarier. Skriftliga rapporter, förutom labbrapporter, hade vi inte 

heller många av.   
- Integreringen av de olika ämnena t ex programmering, biologi och matematik, där det 

finns naturliga skärningspunkter som inte utnyttjades.   
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- Fler gränsöverskridande kurser som utnyttjade både matematik och bioteknik. 
Molekylärreglerteknik var ett bra exempel på en sådan kurs.   

- På molekylärbioteknik skulle jag gärna se en kurs där man får förkunskaper för 
systemutveckling. Integration av hårdvara och mjukvara, kunskaper i hur testning och 
verifiering går till. Även specning är ett område som jag saknat.   

- Studiebesök på olika arbetsplatser – exempel på vad man kunde komma att jobba med. 
Skillnaden på arbetsuppgifter om man doktorerat/inte doktorerat.   

- Läste en termin vid LiTH, där fick vi i en föreläsningsserie om industrin flera besök 
från Uppsala. Något sådant skulle ha organiserats på hemmaplan…   

- Kurs i presentationsteknik, både i muntlig och i skriftlig form, gärna på engelska. 
Kurser där PBL tillämpas. Fysiologikurser.   

- Mera statistikkunskaper hade varit bra.   
- Problembaserad inlärning. Kontakter med näringsliv förutom Utnarm.   
- Gruppdynamikkurser, samtalsträning, chefsträning.   
- Mentorer, företagskontakter.   
- Statistik (har kompenserat i efterhand) förståelse för industrin.   
- Genomgång/kurs i att läsa och skriva vetenskapliga artiklar. Bättre insikt i arbetslivet 

och vad man kan använda utbildningen till. Om man inte blir bioinformatiker, varför 
ska man då hellre gå civ.ing. mol.bioteknik än biomedicinsk analytiker eller 
biologprogrammet?   

- Kritiskt tänkande, skriva och uttrycka sig på engelska/svenska.   
- Insikt om värdet av kontakter med industrin. Förberedelser för det som efterfrågas av 

arbetsgivare (icke-forskartjänster). Möjligheter att läsa kurser utanför programmet t ex 
ledarskap, projektledning, ekonomi, skriv- och talkurser.   

- Kontakt med framtida potentiella arbetsgivare. Generellt saknades kontakt med 
industrin och tillämpningsområden.   

- Mycket hård kunskap vilket gör att man har/får ett gott självförtroende vid kontakter 
med personer från andra områden/utbildningar.   

- Mindre slentriangruppövningar. Mer problembaserade gruppövningar vilket leder till 
ökat engagemang, mer försöksplanering, mer diskussion om fördelar/nackdelar med 
olika metoder, vilket påminner mer om arbete i forskargrupp/företag. Större 
tyngdpunkt på individuellt ansvar t ex med mer individuell redovisning.   

- Relationen till arbetsmarknaden. Kontakt med företagen saknades helt.   
- Muntliga presentationer av resultat.   
- En kurs i GMP och kvalitetssäkring i början av utbildningen som ger goda vanor från 

start.   
- Samarbete med läkemedels-/bioteknikföretag dvs. näringslivet.   
- Helhetsperspektiv, för många små kurser som inte kopplades ihop med varandra.   
- Att presentera för större och mindre grupper med fokus på hur fakta/kunskap ska 

presenteras på ett bra sätt. Gäller även i skriftlig form.   
- För lite kontakt med näringsliv och blivande arbetsgivare t ex studiebesök, 

presentationer, faddrar. Särskilt jämfört med KTH och Chalmers.   
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Bilaga 2: Vad anser du var särskilt bra med dina civilingenjörsstudier vid 
Uppsala universitet avseende innehåll? 
Vissa redigeringar av svaren på de öppna frågorna kan vara gjorda av etiska skäl. 
 

- Studierna var mycket intressanta och kurserna generellt bra. Tycker att den egna 
friheten med valbara kurser/inriktning var bra.   

- Koppling biologiteknik. Intressanta kurser. Möjlighet till valbara kurser.   
- Bredden. Har fått en värdefull inblick i många ämnen, vilket är en oerhörd tillgång.   
- Examensarbetet är en väldigt viktig del av utbildningen. Det var då allt föll på plats för 

mig och jag lärde mig och utvecklades otroligt mycket under den perioden.  
- Examensarbetet får gärna utökas till 40 poäng. Ger god insikt och bra förberedelse för 

framtida jobb efter examen.   
- Bra balans mellan kurser inom matematik/data och biologi.   
- Flexibilitet i att välja kurser.   
- Kursutbudet på MBT.   
- Utbildningens styrka och svaghet är de spjutspetskunskaper som ges nära 

forskningsfronten samt tvärvetenskapen. Steget till forskarutbildningen är litet.   
- Även om det delvis var svårt att foga ihop alla delar så kändes bredden som en 

potentiell stryka.   
- Innehåll av tekniska kurser; reglerteknik, el-mätteknik, programmering etc.   
- Många intressanta forskningsnära kurser inom det molekylärbiologiska området.   
- Att man fått en inblick i så många olika vetenskapsområden.   
- Bredden på utbildningen, jag visste inte riktigt vad jag ville arbeta med, så jag har 

testat lite olika områden (bioinformatik, molekylärbiologi, proteinbioteknik, analytisk 
kemi) och har nu bestämt mig för att doktorera.   

- Brett utbud av kurser och möjlighet till studier utomlands.   
- Intressanta kurser, de flesta kändes på något sätt relevanta, men se föregående punkt 

(”En röd tråd saknades ibland” Författarens anmärkning)   
- Hyggligt bra kurser. Bra studenter.   
- Kvaliteten på undervisningen!   
- Bra med högt tempo, bra med bredd på kurser.   
- Bredden! Kurser där vi fick göra små projektarbeten i forskargrupper, mycket lärorikt!   
- Linjär algebra. Här lägger man grunden för numeriska beräkningar m.m.  

Biosensorkursen. Många nya metoder och apparater som man fick bekanta sig med. 
Fler inom bioteknik borde läsa denna kurs. Att vi fick använda UNIX-system. Att 
lärarna i regel föredrog MATLAB över Excel (och andra spreadsheet-program). 
MATLAB skulle man möjligtvis kunna byta ut mot gratisklonen (öppenkällkod) 
OCTAVE.   

- Mycket labbande bra! V i hade många bra labbkurser på BMC.   
- Bra att det är ordentligt med grundkurser i matte, fysik, data, kemi så att man får en 

bas och sedan kan anpassa kurserna genom aktiva val.   
- Man lärde sig problemlösning.   
- Blandningen av ämnen. Projektorienterade kurser i slutet av utbildningen.   
- Bra mattekurser, bra biologikurser (förutom de som var överlappande).   
- Blandningen av kurser!   
- Många muntliga presentationer.   
- Bra biologikurser.   
- Cellbiologi/biologi.   
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- Bredden i utbildningen – gav goda kunskaper inom matematik, fysik, teknik och 
bioteknik. Detta har kommit till användning inom mitt nuvarande jobb eftersom där 
kan man få uppdrag som berör allt från ren kemi och bioteknik till elektronik och 
radiokommunikation. Utbildningen ger en bra grund att stå på.   

- Ingen speciell kurs egentligen. Allmän problemlösning har jag lärt mig och haft nytta 
av.   

- Fick prova på lite av mycket. Nu kan man förstå både programmerarnas och 
forskarnas språk.   

- Stor möjlighet att studera utomlands/på annan ort under en period.   
- Kopplingen mellan biologi och teknik! Valmöjligheten att välja olika inriktningar.   
- Man fick lära sig att lösa problem (generellt) hur man ställer upp ett problem och 

sedan söker nödvändig kunskap för att lösa det.   
- Bredden.   
- Närhet till forskning. Många av kurserna kändes ligga nära forskningen. Fördel med 

Uppsala eftersom det finns mycket och bra forskning.   
- Djup och bred naturvetenskaplig utbildning.   
- Många relevanta kurser.   
- Bredden på utbildningen. Den enorma kunskapsmassa som institutionerna har. 

Närheten till forskningsfronten.   
- Vidden, även om det ibland är frustrerande att inte gått djupare i vissa tekniker och 

spjutspetsområden så har man liten erfarenhet av mycket. Man vet ju inte var man 
hamnar sedan.   

- Bra biologikurser, har haft mycket nytta av dem i mitt arbete.   
- Mycket bra kvalitet på kurser.   
- Hög nivå på undervisningen i de ämnen som erbjuds. Lärarnas kunskaper är höga. 

Ligger i fas med aktuell forskning.   
- Att man fick lära sig att planera och prioritera för att tempot var högt samtidigt som 

man fick en gedigen utbildning. Blandningen av ämnen var bra. Man får en mycket 
bra översikt över många olika mycket viktiga ämnen och tekniker. Ibland hade man 
velat ha mera tid att fördjupa sig.   

-  Bredden. Den tvärvetenskapliga prägeln gav god insikt i olika discipliner och fostrade 
ett holistiskt synsätt. Ämnesinriktningen – gränslandet biologiteknik är fullkomligt 
fascinerande.   

- Att utbildningen var väldigt bred, men å andra sidan blev vi inte specialiserade på 
något speciellt.   

- Bredden.   
- De gav en bred och bra teoretisk grund.   
- De gav en bred kompetens inom biotekniken.   
- Tyvärr fanns det säkert mycket som var mycket bra med studierna men eftersom jag 

inte trivdes i min klass har det mesta av det positiva överskuggats av saker som var 
mindre bra.   

- Många gruppövningar.   
- Att utbildningen kändes bred och att man nu ser att kurskamraterna har fått jobb inom 

skilda områden.   
- Det tvärfakulkulta studentlivet!   
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Bilaga 3: Vilken är din nuvarande sysselsättning?  
Vissa redigeringar av svaren på de öppna frågorna kan vara gjorda av etiska skäl. 
 

- Analysutveckling/QC Allergon AB                                                                                                          
- Analytisk kemist, börjar som doktorand 050101.                                                                                     
- Arbetar som patentkonsult på Aros Patent AB i Uppsala.                                                                       
- Bioteknikföretag i Amsterdam, Holland.                                                                                                 
- Doktorand                                                                                                                                                 
- Doktorand för avdelningen för molekylär evolution, UU.                                                                       
- Doktorand Göteborgs universitet, Med.Fak.                                                                                            
- Doktorand i bioinformatik (matematik).                                                                                                  
- Doktorand i bioinformatik/biologi, universitetet i Reykjavik, Island                                                      
- Doktorand i biomedicinsk strålningsvetenskap vid UU.                                                                          
- Doktorand i miljökemi, Umeå universitet                                                                                                
- Doktorand i Molekylär Bioteknik på Institutionen för Cell och Molekylärbiologi, UU.                          
- Doktorand inom kemi, institutionen för ytbioteknik, UU.                                                                       
- Doktorand Inst. för cell och molekylärbiologi.                                                                                        
- Doktorand på avd för Biomedicinsk strålningsvetenskap UU.                                                                 
- Doktorand på biomedicinsk strålningsvetenskap, Uppsala universitet                                                     
- Doktorand på Fysiska institutionen                                                                                                          
- Doktorand på KI.                                                                                                                                      
- Doktorand vid Inst för cell och molekylärbiologi, UU.                                                                           
- Doktorand vid institutionen för cell och molekylärbiologi, UU.                                                             
- Doktorand vid Strukturbiologiska institutionen, som finns på BMC (finansierad av 

SLU). I stora drag: att bättre förstå mekanismerna för nedbrytning och modifiering av 
sockerpolymerer i växtcellväggar. Grund... 

- Doktorand, antagen vid enheten för radiologi, men arbetar vid enheten för 
biomedicinsk strålningsvetenskap. Institutionen för onkologi, radiologi & klinisk 
immunologi.                                                                      

- Doktorand, institutionen för bioteknologi KTH, ämnesområdet är genetisk 
epidemiologi.                                                                                                                                             

- Doktorand, Karolinska institutet Bioinformatik/Genomik                                                                        
- Doktorand, KTH, Institutionen för bioteknologi.                                                                                      
- Doktorand, KTH.                                                                                                                                       
- Doktorand, molekylär medicin, Inst för genetik och patologi, MedFak, UU.                                           
- Doktorand, SLU.                                                                                                                                        
- Doktorand, UU, medicinska fakulteten.                                                                                                    
- Forskare UU                                                                                                                                              
- Forskarskolestuderande i Linköping (1-årig utbildning)                                                                           
- Forskarstuderande på Centrum för Genomik & Bioinformation (CGB) vid Karolinska 

Inst. Jag arbetar med algoritmer och biologiska data.                                                                              
- Forskningsingenjör - utvecklar biosensor-system på Biacore AB, Uppsala.                                            
- Forskningsingenjör / GE Healthcare, Uppsala utveckling.                                                                       
- Forskningsingenjör på Amersham Biosciences, GE Healthcare. Arbetar med 

systemutveckling inom proteinreningsområdet.                                                                                       
- Forskningsingenjör på BE Healthcare. Jobbar med metodutveckling inom Proteomics.                         
- Forskningsingenjör, Amersham Biosciences, kemi.                                                                                 
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- Forskningsingenjör, GE Healthcare (Amersham Biosciences AB), teknisk specning 
och verifiering av produkter för proteinrening (kromatografi-system), 
produktutveckling (FoU). 

- Föräldraledig    (2 st)                                                                                                                                 
- Föräldraledig sedan 4 mån, annars bioinformatiker / lic. stud.                                                                 
- Informationssystems utvecklare hos bioteknikföretag.                                                                             
- Informationsteknologi. Project Manager, Astra Zeneca AB.                                                                    
- IT-konsult Guide Konsult Stockholm AB.                                                                                                
- Jag arbetar som doktorand på avdelningen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska 

Högskola.                                                                                                                                                   
- Jobbar på en statlig myndighet som heter VINNOVA, med kommersialisering av 

forskningsrön                                                                                                                                             
- Jobbar som Sv. Research technician på Memorial Sloan-Kettering Cancer center, NY, 

USA inom cancerforskning                                                                                                                       
- Laboratorieingenjör på QC-LAB (kvalitetsanalyser på läkemedel) på Pfizer (fd 

Pharmacia).                                                                                                                                                
- Läser KPU 60 på Lhs = kompletterande pedagogik, utbildning i 1,5 år på 

lärarhögskolan i Stockholm.                                                                                                                      
- Mjukvaruutvecklare på ett bioteknikföretag.                                                                                             
- Mjukvaruutveckling på bioteknikföretag                                                                                                  
- Postdoc. Disputerade i år (2004). Forskning inom biomedicin.                                                                
- Produktchef, immunologirelaterad produkt.                                                                                              
- Produktchef, läkemedel, Baxter Bioscience                                                                                              
- Produktingenjör, ABB Robotics, användargränssnittsutveckling och 

produktutveckling                                                                                                                                      
- Produktspecialist St Jude Medical. Medicinsk teknik.                                                                              
- Programmerare/metodutvecklare GE Healthcare (fd Amersham).                                                           
- Research Engineer på GE Healthcare (Amersham Biosciences). Arbetar på Discovery 

Systems inom proteinteknik.                                                                                                                     
- Research Scientist beräkningskemi Astra Zeneca.                                                                                    
- Studerar på läkarprogrammet i Uppsala.                                                                                                   
- Teknisk service hos Sigma-Aldrick Sweden AB, kemikalierådgivning.                                                  
- Titel: Valideringsingenjör, arbetsgivare: Biovitrum. Område: Läkemedelstillverkning, 

proteinrening, GMP.                                                                                                                                  
- Utvecklingsingenjör inom produktutveckling på medelstort bioteknikföretag                                         
- Utvecklingsledare på Pharmacia Diagnostics; produktutveckling inom 

immunodiagnostik.                                                                                                                                    
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Bilaga 4: Övriga synpunkter  
Vissa redigeringar av svaren på de öppna frågorna kan vara gjorda av etiska skäl. 
 

- Utbildningen var mycket intressant, synd bara att den inte var arbetsmarknads-
orienterad. Jag skulle lika gärna kunna ha gått kulturvetarlinjen och haft samma 
förutsättningar för jobb. Jag kan tyvärr inte rekommendera någon att studera det 
civilingenjörsprogram jag gått.   

-  Jag tycker att utbildningen ska införa fler hemtentamen, uppsatser, seminarier – det 
var då jag lärde mig. Utbildningen ska kräva mer aktivt deltagande, nu är det alltför 
passivt. Alltför mycket föreläsningar där allt går ut på att klara tentamen – 
meningslöst!! Detta leder verkligen till att man bara lär sig för tentan och inte för livet! 
Tycker också att utbildningen är för bred och grund, efter examen känns det som om 
man kan lite om allt, fast man kan ingenting särskilt bra. Då blir det svårt på 
arbetsmarknaden.   

- Det jag saknade under utbildningen var kontakt med näringslivet och forskning runt 
om i Sverige. Vilka möjligheter finns för oss studenter efter examen. Konkreta 
exempel skulle ha varit uppskattat, en arbetsmarknadsdag i mässform gav endast en 
ytlig bild.   

- Idag är det stort överskott på utbildade inom biomedicin/biolog/bioteknik. Detta ställer 
krav på universitetet att se över antal studieplatser. Detta verkar saknas. Uppsala 
utbildar på tok för många inom detta område. 60 studenter på X är ett absolut 
maximum. Universitetsansvariga måste tala med industrin m.fl. om detta.   

- Jag har fortfarande inte fast anställning, utan har hela tiden haft projektanställningar, 
eller som nu vikariat. Jag tycker att det är en bra utbildning, och den har passat mig 
väldigt bra. Jag har haft ett års uppehåll under studierna på civ. ing. och då läst språk 
och enstaka kurser.   

- En arbetsuppgift kanske inte direkt kräver att man kan förklara för icke-specialister, 
men för civilingenjörer är denna färdighet otroligt viktig ändå. Om inte ingenjörer och 
forskare som är insatta i ämnesområden (som kärnkraft, miljöförstöring, risk-
bedömning, avfallshantering, bioteknik, mikrovågor och annat tekniskt) som berör 
lekmannens vardag kan förklara, lyssna, analysera och övertyga, vem ska då förklara 
för allmänheten? Okunniga proffstyckare?   

- Anledningen till att jag instämmer i så låg grad till att civilingenjörsutbildningen 
bidragit till de olika målen i fråga 18 är att jag under min doktorandutbildning stärkts 
enormt inom de områdena. På grundutbildningen fanns det inte utrymme till 
självständighet o dyl. Antagligen hade jag svarat annorlunda direkt efter examen.   

- Mycket bra initiativ med denna enkät!   
- Svårt hitta jobb där man ej är överkvalificerad, därför kunde man ha gått en kortare 

utbildning. Intrycket är att arbetsgivare inte vet att vi finns och hur vi fullt kan 
utnyttjas. Men för min egen del är jag glad över allt jag lärt mig och provat på.   

- Det var en chock att komma ut i näringslivet och inse att fem års utbildning inte 
föreberett mig för de normala arbetsuppgifter som ställs på ett företag. Mina 
kunskaper lämpade sig väl på labbet. Arbetsmarknaden för en molekylärbiotekniker i 
Sverige har de senaste åren, och kommer så förbli i många år framöver, varit näst intill 
obefintlig. Jag jobbar själv på AstraZeneca Research & Developement, vi har 
fortfarande inga planer på att anställa molekylärbiotekniker.   

- Jag anser att min universitetsutbildning var bra, men den kunde ha varit så oändligt 
mycket bättre om den hade varit mer varierad i både undervisnings- och 
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examinationsformerna. Fokus låg så mycket på faktainlärning och alltför lite tid 
ägnades åt att reflektera över all kunskap vi förvärvat.   



  Bilaga 5 

 32

Bilaga 5: Enkät 

Du har fått den här enkäten eftersom du har tagit ut en civilingenjörsexamen 
vid Uppsala universitet något av åren 2001-2002  
 

1. Kön      + 

  Man    
  Kvinna 
 

 

2. Ålder     

  25 år eller yngre   31 – 35 år 
  26 – 30 år   36 år och äldre 
 
 

3. Vilken termin påbörjade du dina civilingenjörsstudier vid Uppsala universitet? 
 Ht ____  Vt ____ 
 
 
 

4. Inom vilket utbildningsprogram har du tagit ut civilingenjörsexamen?  

 Informationsteknologi   Molekylär bioteknik 
 Kemiteknik, inr. läkemedel   Teknisk fysik 
 Kemiteknik, inr. material   Teknisk fysik med materialvetenskap 
 Miljö- och vattenteknik 

  < 

  
6. Vilken termin tog du ut din examen vid Uppsala universitet? 

(Har du flera examina, markera i så fall detta) 
 Civilingenjörsexamen:  Ht ____     Vt  ____ 
 Kandidatexamen:    Ht ____     Vt  ____  
 Magisterexamen:  Ht ____     Vt  ____  
 Licentiatexamen:   Ht ____     Vt  ____ 
 Annan examen: _______________________  Ht ____     Vt  ____ 
 
 
7. Skulle du kunna tänka dig att söka till forskarutbildningen i något av de ämnen som  
 ingår i din civilingenjörsexamen? 

 Ja, jag är redan doktorand 
 Jag har varit doktorand, men avbrutit 
 Ja, jag har sökt till forskarutbildningen, men fick ingen plats 
 Ja, jag skulle kunna tänka mig att söka till forskarutbildningen  
 Nej, troligtvis inte 
 Nej, absolut inte 

+       + 
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8. Vilken har din sysselsättning varit efter det att du tog ut din civilingenjörsexamen? 

 a) Har du som huvudsaklig sysselsättning förvärvsarbetat (eller varit doktorand)? + 
<   Nej, inte alls 
   Ja, under mindre än två år   
   Ja, i två till fyra år 
   Ja, i mer än fyra år 

b) Hur stor del av den tid som du förvärvsarbetat har varit inom det område du är  
utbildad för? 

   Inte alls  
   Mindre än halva tiden 
   Mer än halva tiden 
   Hela tiden 

 c) Har din huvudsakliga sysselsättning varit någon annan än förvärvsarbete (eller 
doktorand) under mer än ett halvår? (Markera alla de alternativ som gäller för din del!) 

   Nej 
   Ja, jag har ägnat mig åt mina personliga intressen, t ex resor, idrott 
   Ja, jag har studerat vidare efter min civilingenjörsexamen (ej forskarutbildning) 
   Ja, jag har varit föräldraledig 
   Ja, jag har varit arbetslös 
   Ja, annat, nämligen: _____________________________________________________ 
       
    + 

9. Vilken är din nuvarande sysselsättning?  
 (exemplifiera gärna med t ex titel, arbetsgivare, inom vilket område du arbetar, om du är arbetslös etc) 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 
 

10. Hur lång tid efter din civilingenjörsexamen fick du ditt första arbete? 
 (eller påbörjade forskarutbildning) 

 Jag fick arbete redan innan jag avslutat min utbildning  7–12 månader  
  Mindre än en månad  Mer än 12 månader 

 1–6 månader  Jag har ännu inte fått arbete 
 

 

11. Har du nu – så här något/några år efter din examen – ändrat uppfattning om värdet av 
din utbildning vid Uppsala universitet jämfört med när du precis  hade slutfört dina 
studier? 
      
   Ja, jag är Ja, jag är Nej, jag har Ja, jag är Ja, jag är 
   mycket mer något mer  inte ändrat något mer mycket mer 
   positiv nu  positiv nu  uppfattning negativ nu negativ nu 

+         

         < 
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12. Så här i efterhand, skulle du ha valt:      
      + 

a) något annat utbildningsprogram?  Ja, jag skulle ha valt ______________________
  Nej 

 b) Uppsala som förstahandsalternativ?  Ja 
  Nej, jag skulle ha valt _____________________ 
 
 
 
 

13. Vad anser du var mindre bra eller saknades i dina civilingenjörsstudier vid Uppsala 
universitet avseende innehåll? 

 Mindre bra:  __________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
 
 Saknades:  ____________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
        < 
 
 
14.  Vad anser du var särskilt bra med dina civilingenjörsstudier vid Uppsala universitet  

 avseende innehåll?  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________________ 
 

 

+         
        +
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15. I vilken utsträckning beaktade lärarna generellt sett de synpunkter som ni  

studenter hade under din studietid i Uppsala? < 

>  I hög I ganska  Till viss  
 grad hög grad del Inte alls  Vet ej 

 a) Vad gäller innehåll      
 b) Vad gäller arbetsformer      
 
 
16.  I vilken utsträckning erbjöds ni studenter att aktivt delta i arbetet med att utveckla 

utbildningsprogram och/eller kurser? 

        I hög        I ganska      Till viss  
           grad         hög grad        del          Inte alls        Vet ej 

             
 
 
17. Hur bedömer du den färdighetsträning som din utbildning vid Uppsala universitet gav 

när det gäller att: 
 Mycket Ganska     Ganska        Mycket Förekom   
  nöjd  nöjd       missnöjd      missnöjd  ej 

a) göra muntliga presentationer      
b) göra skriftliga presentationer      
c) göra presentationer på engelska      
d)  förklara för ickespecialister      
e) självständigt lösa problem      
f) självständigt göra utredningar      
g) argumentera och övertyga      
h) arbeta i grupp      

     + 
 
18. I vilken grad har dina civilingenjörsstudier vid Uppsala universitet bidragit till målen i 

Högskolelagen enligt nedan? 
   
   Instämmer 
 Utbildningen har för min del:       i mycket      Instämmer 
    hög grad  inte alls 

 a) bidragit till min förmåga till  
  självständigt arbete      
 

b) bidragit till min förmåga till  
  kritisk bedömning      
 
 c) bidragit till min förmåga att följa  

 kunskapsutvecklingen inom det område 
  som utbildningen avser      

 
d) bidragit till min förmåga att diskutera  
 och kommunicera inom det område 

  som utbildningen avser      
 
e) bidragit till min förmåga att självständigt  
 lösa problem inom det område 

  som utbildningen avser               

+        < 
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19. Bedöm olika undervisnings- och arbetsformer efter den nytta du har haft av dem  
 efter din examen!      < 
 Jag anser att mina studier vid Uppsala universitet borde ha haft mindre av / mer av /  

eller att det var lagom mycket av… 
       Mer av               Lagom       Mindre av         Har ej 
      mycket      erfarenhet 

a) självständiga arbeten      
 b) lärarledd undervisning ex. föreläsningar     
 c) seminarier för att diskutera och  

ventilera olika problemställningar     
 d) grupparbeten      

 e) problembaserat lärande (PBL)     

 f) laborationer     
 g) gruppövningar     

 h) skriftliga individuella PM och rapporter     
 i) studiebesök, exkursioner och dylikt     
 j) muntliga presentationer     
 k) annat: ___________________________      
 

   < 
 

Fråga 20–27 besvaras av dig som för närvarande förvärvsarbetar (eller är doktorand).  
Fråga 28–29 besvaras av alla. 
 

 

20. Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande? 
  Statlig  Privat/enskild     
  Kommunal  Eget företag    
  Landsting  Annan, nämligen_______________________________ 
 
 
21. Till vilken bransch hör din nuvarande arbetsplats? Markera det alternativ som 

stämmer bäst för din del! 
  Telekommunikationsindustri  Stål-/metallindustri  Universitet/högskola  

 Elektronikindustri  Massa-/papper-/träindustri   Annan statlig verksamhet 
 Medicinsk teknik  Kemiindustri  Gymnasie-/grundskola 

  Medie-/upplevelseindustri  Bioteknik-/läkemedelsind.  Annan kommunal verksamhet 
  Verkstadsindustri  Livsmedelsindustri  Företagstjänster/uthyrning 
  Fordonsindustri  Bank-/finansiell verksamhet  Annan bransch ___________
  Programvaru-/dataföretag  Byggnadsindustri   
  Flyg-/rymdindustri  Transport/kommunikation    
   
 
 
 +   
    
   +
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22. Ungefär hur många anställda har den organisation/ det företag där du för  

närvarande är anställd/ yrkesverksam? < 
+  0-9 anställda       
 10-49 anställda     
  50-249 anställda  
  250 - anställda 
 
23. Om du just nu förvärvsarbetar eller är doktorand, var i landet ligger din arbetsplats / 

studieort? 

 Stockholmsregionen  Malmöregionen  Annan ort i Sverige  ________________ 
 Göteborgsregionen  Uppsala  Annan ort utomlands _______________ 

 
24a. Vilken av följande befattningar stämmer bäst in på din nuvarande position? 

  Handläggare 
  Specialist     
  Projektledare/projektansvarig 
  Chef    < 
 
24b. Har du i ovanstående befattning ett budgetansvar och/eller ett ekonomiskt 

redovisningsansvar? 

  Ja 
  Nej 

 

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

 Instämmer          Instämmer  
   helt och hållet         inte alls 
 a)  Jag är nöjd med mitt nuvarande arbete      
 
 b)  Civilingenjörsutbildningens innehåll har  
  varit relevant i relation till mina arbetsuppgifter      
 
 c) Jag har stor användning av min utbildning i mitt 

nuvarande arbete      
 

  d) Jag trivdes mycket bra under min studietid      
 
  e) Jag är nöjd med den utbildning jag fick på 
   mitt utbildningsprogram      
 
  f) Jag fick under studietiden ett stort kontaktnät 
   bland andra studenter som jag senare haft nytta av  
   i arbetslivet      
 
  g) Jag kände mig väl förberedd för arbetslivet efter 
   avslutade studier      

+   
   +  
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26. Hur väl stämmer dina arbetsuppgifter med din utbildningsnivå?  + 
Jag anser att arbetsuppgifterna i mitt nuvarande arbete är… 

<       
        Alltför  Något för Motsvarar min Något för  Alltför 
  Kvalificerade  kvalificerade utbildningsnivå  okvalificerade   okvalificerade 

 
27. Vilken är din nuvarande totala månadsinkomst? Om du arbetar deltid, omvandla till heltid. 

Total månadsinkomst = fast månadslön + naturaförmåner + resultatlön och andra kontanta tillägg 
(inklusive t ex bonus och provision).  

 Naturaförmåner: Helt fri lunch = 1240 kr/mån., helt fri bil = 3500 kr/mån. 

  – 20.000 kr  30.001–35.000 kr   45.001 kr–50.000 kr 
 20.001–25.000 kr  35.001–40.000 kr   50.001 kr–55.000 kr  
 25.001–30.000 kr   40.001–45.000 kr   55.001 kr–  

    < 

 
28. I vilken utsträckning har du efter dina studier haft arbetsuppgifter som ställt krav på att: 

  I hög grad    I viss mån    Inte alls 

a) göra muntliga presentationer      
b) göra skriftliga presentationer      
c) göra presentationer på engelska      
d)  förklara för icke-specialister      
e) självständigt lösa problem      
f) argumentera och övertyga      

 g) arbeta i projektgrupp    
 
 
29. Har du några ytterligare synpunkter, får du gärna skriva dem här nedan. 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 
 

 
Stort tack för Dina svar och synpunkter! 
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