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1. Bakgrundsdata och examensarbete 
 

Bakgrund och syfte 
 
Det första målet med denna enkät var att samla in information om hur de före 
detta studenterna inom civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik och 
bioinformatik (X) uppfattade sina studier. Tillsammans med en liknande enkät, 
som delats ut till de nuvarande studenterna, skapas ett bra underlag för 
planering och genomförande av framtida förbättringar. 
 
Det andra målet var att ta fram ett bra underlag för den kvalitetsgranskning 
som Högskoleverket ska göra av X-programmet under hösten 2012. En tidigare 
undersökning genomfördes 2005. Vid denna fick programmet överlag goda 
omdömen. Fokus för denna granskning är dock en annan. Istället för att 
bedöma utbildningsprocessen eller utbildningsmiljön ska nu endast 
slutresultatet av utbildningen bedömas. Detta innebär att en av de viktigare 
punkterna kommer vara att visa studenternas uppfattning om hur de har 
uppfyllt de mål som finns för deras examen. Kvaliteten på examensarbetena 
kommer även att bedömas. 
 

Urval och svarsfrekvenser 
	  
Enkäten skickades ut till alla de som erhållit ett godkänt examensarbete inom 
molekylär bioteknik eller bioinformatik, under perioden 1 januari 2003 till 31 
december 2011. 
 
Totalt var det 423 personer som uppfyllde ovanstående krav. I 8 av dessa fall 
returnerades enkäten på grund av felaktiga adressuppgifter, och ingen korrekt 
adress kunde identifieras. Detta innebär att det var 415 personer som erhöll 
enkäten. 
 
Antalet svarande uppgick till 236 personer, vilket resulterade i en total 
svarsfrekvens på 57 %.  
 

Kön 
 
Svarsgruppen bestod, näst intill, av lika andelar män och kvinnor (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Kön 
 Antal Procent 
Man 109 46 % 
Kvinna 122 52 % 
Totalt 231 98 % 
 

Jämförelser 
 
Tre Appendix, vilka kan nås genom IBG:s hemsida (www.ibg.uu.se), innehåller 
studier av enkätens innehåll med avseende på män och kvinnor (Appendix A), 
examensår 2003-2008 och 2009-2011 (Appendix B), samt 
doktorand/disputerad och övriga (Appendix C). 
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Examen och examensarbete 
 
I Figur 1 framgår vilka terminer de svarande tagit ut examen. En majoritet tog ut 
sin examen inom molekylär bioteknik (86 %), medan resterande tog ut sin 
examen i bioinformatik (14 %). 
 
 
Figur 1. Examensår 

 
 
Tabell 2 visar att 69 av de tillfrågade, i en öppen fråga, angav att de har tagit ut 
ytterligare en/eller flera examina på universitetsnivå. Här hade övervägande 
delen antingen tagit ut en doktorsexamen (28 svarande), eller en 
kandidatexamen inom företagsekonomi/ekonomi (21 svarande). De två som 
angett annan examen hade tagit ut en läkar- respektive lärarexamen. 
 
 
Tabell 2. Examenstyper 
 Antal 
Civilingenjörsexamen 234 
Kandidatexamen 28 
Magisterexamen 7 
Masterexamen 2 
Licentiatexamen 2 
Doktorsexamen 28 
Annan examen 2 
 
Majoriteten av de svarande (85 %) valde att göra examensarbetet i Sverige, 
medan 13 % sökte sig till utlandet. En övervägande del av de svarande 
genomförde sitt examensarbete inom ett företag (44 %), eller vid en 
forskningsavdelning vid antingen Uppsala universitet (25 %), eller annat 
universitet/högskola (17 %) (Tabell 3).  
 
 
Tabell 3. Examensarbetets lokalisering 
 Antal Procent 
Forskningsavdelning vid UU 60 25 % 
Entreprenörsskolan 17 7 % 
Annat universitet/högskola 41 17 % 
Företag 103 44 % 
Myndighet 15 6 % 
Totalt 236 100 % 
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2. Allmänt omdöme 
 

Inställning till studierna – några år efteråt 
 
Av de svarande hade knappt två tredjedelar (62 %), ej ändrat uppfattning om 
värdet av sina studier, sedan dess att de avslutade sin utbildning (Figur 2). 37 
svarande (16 %) kände sig idag mer positiva i denna fråga, medan 53 svarande 
(22 %) kände sig mer negativt inställda till värdet av sina studier jämfört med 
vid studieslut. På denna fråga ombads de svarande att motivera sitt svar.  
 
De som idag kände sig mer positivt inställda till sina studier pekade främst på 
kunskapsbredden de gett, samt den höga kvalitet de höll. De uppskattade de 
faktiska ämneskunskaperna, problemlösningsfärdigheten, och den 
naturvetenskapliga allmänbildningen.  
 
De som idag kände sig mer negativt inställda till sina studier nämnde främst 
arbetsmarknaden som anledning. De ansåg att utbildningen var alltför 
forskningsinriktad, att överutbildning skett, samt att det var svårt att sälja in sin 
profil på arbetsmarknaden. De hade gärna sett en bättre koppling till 
arbetslivet, en bättre marknadsföring av programmet, samt mer praktik och 
kurser inom projektledning och ekonomi. 
 
 
Figur 2. Har du nu - så här något/några år efter dina studier på X-programmet - ändrat 
uppfattning om värdet av dina studier jämfört med när du precis hade slutfört studierna? 

 

Åsikt om val av utbildning och studieort 
 
Majoriteten av de svarande (59 %) angav att de fortfarande skulle ha valt 
samma utbildningsprogram. Av de som angav att de skulle ha valt ett annat 
program redovisade drygt hälften att de skulle ha valt en annan 
civilingenjörsutbildning vid Uppsala universitet. Här var inriktningen 
Informationsteknologi (IT) populärast (16 svarande), följt av Teknisk fysik (F, 
10 svarande), samt Kemiteknik (K) och System i teknik och samhälle (STS) (9 
svarande vardera).  
 
Industriell ekonomi (10 svarande) samt Läkarprogrammet (8 svarande) var de 
vanligaste utbildningsprogrammen som nämndes förutom en annan 
civilingenjörsutbildning.  
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En klar majoritet (95 %) hade än idag valt Uppsala som studieort. De som 
angav annan studieort, till exempel Stockholm, gjorde detta främst på grund av 
att den utbildning de idag föredragit inte finns i Uppsala. 
 
De svarande ombads även att, på en femgradig skala från ”Instämmer inte alls” 
till ”Instämmer i mycket hög grad”, ta ställning till påståendet ”Jag är mycket 
nöjd med mina studier på X-programmet”. Som framgår av Figur 3 angav en 
majoritet (72 %), att de instämmer i hög, eller mycket hög grad.  
	  
	  
Figur 3. Jag är mycket nöjd med studierna på X-programmet. 
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3. Färdighetsträning 
 
Två av enkätens frågor behandlade de före detta studenternas färdighetsträning. 
I den första behandlades deras syn på den övning de fått, genom studierna på 
X-programmet, i följande moment: 
 

• Göra muntliga presentationer 
• Redogöra/rapportera skriftligt 
• Kritiskt värdera information 
• Argumentera 
• Självständigt lösa problem 
• Läsa och förstå vetenskapliga texter 
• Tillämpa vetenskapliga metoder 
• Arbeta i grupp 
• Laborera 
• Programmera 

 
Figur 4 visar att de svarande, av de ovan nämnda övningarna, var mest nöjda 
med den övning de fått i att läsa och förstå vetenskapliga texter. Hela 89 % var 
här ganska eller mycket nöjda, medan ingen angav att de var mycket missnöjda. 
De färdigheter de gav näst högst omdömen var att tillämpa vetenskapliga 
metoder (80 %), samt att självständigt lösa problem (79 %). Tre fjärdedelar av 
de svarande var även nöjda, eller mycket nöjda, vad gäller den övning de fått i 
att arbeta i grupp. 
 
Om enbart svarsalternativet ”mycket nöjd” beaktas, kan man se att lika många 
(44 %) angav att de var mycket nöjda med den övning de fått i att läsa och 
förstå vetenskapliga texter, samt att självständigt lösa problem. De övningar de 
därefter gav högst omdömen var att arbeta i grupp, samt att laborera (33 % för 
vardera). 
 
Den övning de svarande var mest missnöjda med, och där även omdömena 
varierade högst, var i att göra muntliga presentationer. Knappt en tredjedel var 
antingen ganska/mycket missnöjda, eller var varken nöjda eller missnöjda. Den 
övning de gav näst sämst omdöme, var i att argumentera, där 28 % angav att de 
var ganska eller mycket missnöjda. 18 % var även ganska, eller mycket 
missnöjda då det gäller den övning de fått i att programmera. 
 
Om enbart svarsalternativet ”mycket missnöjd” beaktas, kan man se att 
ordningen där är relativt lik den ovan. Här var det flest som angav att de var 
mycket missnöjda vad gäller den övning de fått i att argumentera (5 %), följt av 
att göra muntliga presentationer (4 %), och att redogöra/rapportera skriftligt 
samt att programmera (3 % vardera). 
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Figur 4. Hur bedömer du den övning som studierna på X-programmet gav när det gäller a-j 
nedan? 
 
a. göra muntliga presentationer 
 

b. redogöra/rapportera skriftligt 

  
 
c. kritiskt värdera information 

 
d. argumentera 
 

  
 
e. självständigt lösa problem 

 
f. läsa och förstå vetenskapliga texter 
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g. tillämpa vetenskapliga metoder h. arbeta i grupp 
 

  
 
i. laborera 

 
j. programmera 
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I den andra frågan vad gäller färdighetsträning, behandlades den förmåga de 
utvecklat genom studierna på X-programmet, i följande moment: 
 

• Till självständigt arbete 
• Till kritisk bedömning 
• Till muntlig kommunikation på svenska 
• Till muntlig kommunikation på engelska 
• Till skriftlig kommunikation på svenska 
• Till skriftlig kommunikation på engelska 
• Att följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser 
• Att diskutera och kommunicera inom det område som utbildningen avser 
• Att självständigt lösa problem inom det område som utbildningen avser 
• Att förklara ämnesspecifika frågor för personer utan fackkunskaper 
• Att arbeta analytiskt 
• Att samarbeta 
• Att förstå engelskspråkig facklitteratur 
• Att laborera 
• Att programmera 
• Att identifiera och avgränsa problem  
• Att snabbt få överblick över ett omfattande material 

	  
Figur 5 visar att den förmåga, av de ovan nämnda förmågorna, de svarande 
tyckte att de utvecklat sig bäst i, genom sina studier på X-programmet, var att 
förstå engelskspråkig facklitteratur. Hela 88 % instämde här i hög, eller mycket 
hög grad till påståendet. Den förmåga som hamnade på andra plats var den till 
självständigt arbete. Här instämde 80 % i hög, eller mycket hög grad. Därefter 
följde förmågorna att arbeta analytiskt, och att snabbt få överblick över ett 
omfattande material. För båda dessa var det 79 % av de före detta studenterna 
som instämde i hög, eller mycket hög grad, till påståendet.   
 
Om enbart svarsalternativet ”Instämmer i mycket hög grad” beaktas, kan man 
se att ordningen där är näst intill identisk med den ovan. Här var det flest som 
instämde i mycket hög grad till att de under sin studietid på programmet 
utvecklat en förmåga till att förstå engelskspråkig facklitteratur (48 %), följt av 
förmågorna till att utföra självständigt arbete (40 %), att snabbt få överblick 
över ett omfattande material (37 %), och att arbeta analytiskt (34 %). 
 
Den förmåga de svarande ansåg sig har utvecklat sig minst i, var i att 
programmera. Här angav 34 % att de inte instämde alls, eller i mycket liten 
grad, till påståendet. De förmågor som därefter följde, ifall samma två 
svarsalternativ beaktades, var muntlig kommunikation på engelska (30 %), 
muntlig kommunikation på svenska (21 %), skriftlig kommunikation på svenska 
(19 %), skriftlig kommunikation på engelska (14 %), samt att följa 
kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser (14 %). 
 
Om enbart svarsalternativet ”Instämmer inte alls” beaktas, kan man se att 
ordningen där är relativt lik den ovan. Här var det flest som angav att de inte 
instämde alls till påståendet att de utvecklat en god förmåga till muntlig 
kommunikation på engelska (10 %), följt av att programmera (7 %), muntlig 
kommunikation på svenska (5 %), skriftlig kommunikation på svenska (5 %), 
skriftlig kommunikation på engelska (4 %), samt att följa kunskapsutvecklingen 
inom det område som utbildningen avser (3 %). 
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Figur 5. Genom studierna på X-programmet har jag utvecklat en god förmåga... 
 
a. till självständigt arbete b. till kritisk bedömning 

 

  
 
c. till muntlig kommunikation på svenska 

 
d. till muntlig kommunikation på engelska 
 

  
 
e. till skriftlig kommunikation på svenska 

 
f. till skriftlig kommunikation på engelska 
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g. att följa kunskapsutvecklingen inom det 
område som utbildningen avser 

h. att diskutera och kommunicera inom det 
område som utbildningen avser 
 

	   	  
 
i. att självständigt lösa problem inom det område 
som utbildningen avser 

 
j. att förklara ämnesspecifika frågor för personer 
utan fackkunskaper 
 

	   	  
 
k. att arbeta analytiskt 

 
l. att samarbeta 
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m. att förstå engelskspråkig facklitteratur 

 
n. att laborera 
 

	   	  
 
o. att programmera 

 
p. att identifiera och avgränsa problem 
 

	   	  
 
q. att snabbt få överblick över ett omfattande  
material 
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4. Internationalisering 
 
Internationella perspektiv kan ta sig olika uttryck. De före detta studenterna 
ombads att ange vilka perspektiv de kommit i kontakt med genom sina studier 
på X-programmet. Från Tabell 4 kan man se att majoriteten av de svarande (80 
%), angav att de haft lärare med internationell erfarenhet. Dessutom hade en 
stor andel bedrivit studier utomlands (46 %). Enbart 9 % av de svarande angav 
att de inte kommit i kontakt med något internationellt perspektiv genom deras 
studier på X-programmet. 
 
Tabell 4. Internationella perspektiv 
Svarsalternativ Antal Procent 
en eller flera av kurserna har haft tydliga internationella perspektiv 79 33 % 
jag har haft lärare med internationell erfarenhet 189 80 % 
jag har tagit del av erfarenheter från utbytesstudenter/utländska 
mastersstudenter i samband med studierna 

75 32 % 

jag har under tiden på X-programmet bedrivit studier utomlands 108 46 % 
annat internationellt perspektiv under studierna på X-programmet 34 14 % 
(jag har inte kommit i kontakt med något internationellt perspektiv i mina 
studier på X-programmet) 

21 9 % 
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5. Mål för utbildningen 
 
I en fråga ombads de svarande att, på en femgradig skala från ”Inte alls” till ”I 
mycket hög grad”, ta ställning till hur de mål uppfylls som anges för deras 
utbildning, enligt högskoleförordningens examensordning från 2007. Målen har 
delats in i tre områden: 
 

1. Kunskap och förståelse 
2. Färdighet och förmåga 
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 

Kunskap och förståelse 
 
I Figur 6 kan man se att en majoritet av de svarande i hög, eller mycket hög grad, 
ansåg att de uppfyllde de mål som avser kunskap och förståelse. Hela 87 % 
ansåg att de uppfyllde följande mål: ”För civilingenjörsexamen skall studenten 
visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i 
matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom 
vissa delar av området”. 
 
 
Figur 6. Kunskap och förståelse  
Hur väl anser du att du uppfyller följande mål? 
För civilingenjörsexamen skall studenten... 
 
a. visa kunskap om det valda teknikområdets 
vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet 
samt insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete 

b. visa såväl brett kunnande inom det valda 
teknikområdet, inbegripet kunskaper i 
matematik och naturvetenskap, som väsentligt 
fördjupade kunskaper inom vissa delar av 
området 
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Färdighet och förmåga 
 
Figur 7 visar att de mål, vad gäller färdighet och förmåga, som de före detta 
studenterna till störst del tyckte att de uppfyllde var att ”visa förmåga att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom 
givna ramar”, samt att ”visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt, 
och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt 
delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen”. I båda dessa fall var det 81 % av de svarande som angav 
att de i hög, eller mycket hög grad, uppfyllde målet. 
 
Knappt tre fjärdedelar angav även att de i hög eller mycket hög grad, uppfyllde 
målet att ”visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika 
sammansättning”. 
 
Det mål, de flesta av de före detta studenterna inte riktigt tyckte att de 
uppfyllde, och där även svaren varierade mest, var det som gäller att ”visa 
förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn 
till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbar utveckling”. Här var det 8 % av de svarande som 
inte tyckte att de uppfyllde målet alls, och ytterligare 24 % som ansåg att de 
uppfyllde målet i mycket liten grad. Samtidigt var det 6 %, respektive 24 %, 
som angav att de tycker att de uppfyllde målet i mycket hög, eller hög grad. 
 
 
Figur 7. Färdighet och förmåga 
Hur väl anser du att du uppfyller följande mål 
För civilingenjörsexamen skall studenten... 
 
a. visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, 
självständigt och kreativt identifiera, 
formulera och hantera komplexa 
frågeställningar samt att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen 
 

b. visa förmåga att skapa, analysera och 
kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar 
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c. visa förmåga att planera och med adekvata 
metoder genomföra kvalificerade uppgifter 
inom givna ramar 

d. visa förmåga att kritiskt och systematiskt 
integrera kunskap samt visa förmåga att 
modellera, simulera, förutsäga och utvärdera 
skeenden även med begränsad information 
 

	   	  
	  
e. visa förmåga att utveckla och utforma 
produkter, processer och system med hänsyn 
till människors förutsättningar och behov och 
samhällets mål för ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbar utveckling 
 

f. visa förmåga till lagarbete och samverkan i 
grupper med olika sammansättning 

  
g. visa förmåga att i såväl nationella som 
internationella sammanhang muntligt och 
skriftligt i dialog med olika grupper klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och 
den kunskap och de argument som ligger till 
grund för dessa 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 
Det mål, vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt, som de svarande 
ansåg att de uppfyllde bäst, var det att ”visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens” (Figur 8). Här 
svarade 78 % att de i hög, eller mycket hög grad, uppfyllde målet. 
 
	  
Figur 8. Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Hur väl anser du att du uppfyller följande mål? 
För civilingenjörsexamen skall studenten... 
 
a. visa förmåga att göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete 
 

b. visa insikt i teknikens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används, 
inbegripet sociala och ekonomiska aspekter 
samt miljö- och arbetsmiljöaspekter 

  
 
c. visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att fortlöpande 
utveckla sin kompetens 
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Vad gäller de två andra målet, kan man se en större bredd på svaren. För målet 
att ”visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete” ansåg 58 % att de uppfyllde målet i hög eller 
mycket hög grad, medan 12 % ansåg att de inte uppfyllde målet alls (1 %), eller 
i mycket liten grad (11 %).  
 
Liknande resultat ses för målet att ”visa insikt i teknikens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, 
inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och 
arbetsmiljöaspekter”. Vad gäller detta mål ansåg 45 % att de uppfyllde målet i 
hög eller mycket hög grad, medan 16 % ansåg att de inte uppfyllde målet alls (4 
%), eller i mycket liten grad (12 %). 
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6. Studentinflytande och utveckling 
 
Tre av enkätfrågorna handlade om studentinflytande och utveckling. I den 
första ombads de svarande att ta ställning till hur nöjda de var med möjligheten 
att påverka upplägg och genomförande av sina studier. De ombads även att 
motivera sitt svar. De följande två frågorna var öppna: 
 

• Vad anser du var särskilt bra med studierna på X-programmet? 
• Vad anser du kan förbättras i undervisningen på X-programmet? 

 
Drygt hälften av de svarande angav att de var ganska eller mycket nöjda med de 
möjligheter de hade att påverka studiernas upplägg samt genomförande (Figur 
9). Knappt två femtedelar svarade att de varken var nöjda eller missnöjda, 
medan endast 6 % angav att de var ganska (5 %) eller mycket missnöjda (1 %). 
 
 
Figur 9. Hur nöjd är du med den möjlighet ni studenter hade att påverka upplägg och 
genomförande av studierna på X-programmet? 

 
 
De svarande som lät nöjda över studentinflytandet under sin studietid, lyfte 
bland annat fram den kontinuerliga dialog som fanns med 
programsamordnarna, samt att dessa kändes väldigt synliga. De påpekade även 
att de kände att de kunde påverka genom kursutvärderingar, samt genom 
studierådet och programrådet. Några av de före detta studenterna gav även ett 
konkret exempel, genom att ta upp det faktum att programmets upplägg 
ändrades efter det att studenterna fört fram en önskan om mer biologi och 
mindre matematik, under utbildningens första år.  
 
En del uttryckte även att de kände att det fanns möjlighet till inflytande, men 
att de personligen inte var intresserade av detta. Ytterligare några nämnde att 
de tyckte att det inte ska vara för stort studentinflytande. De menade, att även 
om studenternas åsikter ska höras, så bör istället de med mer erfarenhet, som 
lärare och programsamordnare, planera utbildningens och kursernas upplägg. 
 
Ett fåtal studenter kände att de inte hade någon möjlighet att påverka alls. Ett 
flertal uttryckte även att de inte hade möjlighet att påverka upplägget eller 
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genomförandet av en redan påbörjad kurs, utan att deras kommentarer istället 
kom följande årskurser till gagn. Samtidigt påverkade dessa svaranden i stor 
utsträckning att de visste att de fick ta del av det som tidigare årskurser 
kommenterat. 
 

Vad anser du var särskilt bra med studierna på X-programmet? 
 
153 av de före detta studenterna valde att besvara den öppna frågan ” Vad 
anser du var särskilt bra med studierna på X-programmet?”. De flesta (59 
svarande) valde här att lyfta fram bredden av utbildningen. Många 
kommenterade även att de tyckte att utbildningen hade en bra grund i och med 
att det är en civilingenjörsutbildning (16 svarande), samt att 
kombinationen/blandningen av kurserna var god (14 svarande).  
 
Övrigt som togs upp var möjligheten till att själv kunna välja kurser främst i 
slutet av utbildningen (20 svarande), samt att kunna förlägga en del av 
studierna utomlands (7 svarande). Många uppskattade även den 
problemlösningsförmåga de fått, eller förmåga till kritiskt/analytiskt tänkande 
(20 svarande), samt den praktiska erfarenhet som laborationer/projektarbeten 
gav (10 svarande). 
 
Många nämnde även att föreläsarna/labblärarna var bra och engagerade (19 
svarande), att kontakten mellan studenter och programansvariga var både bra 
och öppen (10 svarande), samt att det var en stor gemenskap mellan X-
studenterna (15 svarande).  
 

Vad anser du kan förbättras i undervisningen på X-programmet? 
 
På den öppna frågan ” Vad anser du kan förbättras i undervisningen på X-
programmet?”, valde 161 av de före detta studenterna att lämna ett svar. Av 
dessa tyckte 61 stycken att det borde finnas en tydligare koppling till 
näringslivet, till exempel i form av studiebesök, kortare praktik, eller externa 
föreläsare. Många ansåg även att det behöver föras in mer 
kommunikationsträning (17 svarande), främst muntliga presentationer på 
svenska och engelska, men även övningar i vetenskapligt skrivande och 
grupparbeten. 
 
Vad gäller kursinnehållet, var det en hel del som ansåg att det behövs mer 
statistik (17 svarande), samt programmering (8 svarande). Det var även tydligt 
att fler ville ha en bättre kurskoppling (10 svarande), för att på så sätt kunna se 
en tydligare helhet vad gäller studierna. Det uttrycktes även en önskan om fler 
projektarbeten (7 svarande), samt även kurser i projektledning (8 svarande). 
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7. Vad gör du nu? 
 

Information om arbetsmarknaden 
 
De svarande ombads att på en femgradig skala, från ”Inte alls” till ”I hög grad”, 
ta ställning till i hur stor utsträckning de ansåg att informationen om 
arbetsmarknaden (inom akademin och utanför akademin) de fick från lärare, 
studievägledare och annan administrativ personal under sin studietid på X-
programmet, var tillräcklig. Från Figur 10 kan man se att drygt hälften av de före 
detta studenterna tyckte att informationen var obefintlig, eller endast förekom i 
liten grad, och att endast 17 % valde alternativen i hög eller mycket hög grad.  
 
Majoriteten av kommentarerna till denna fråga rörde kopplingen till arbetslivet. 
Fast informationen om hur man kunde fortsätta inom akademin verkar ha varit 
relativt tillfredsställande, pekade de flesta på att informationen om hur och på 
vilket sätt man tar sig ut i näringslivet, var näst intill obefintlig. Relativt många 
påpekade även att de invaggades i en känsla av att de skulle vara eftertraktade 
och att alla skulle dra i dem efter examen, vilket de inte tyckte stämde. 
Tvärtom uppfattade en del att arbetsmarknaden var näst intill obefintlig. 
 
De som var nöjda med den information de erhållit tog bland annat upp 
arbetsmarknadsdagar, tillfällen då alumner informerat om vad de gör idag, samt 
studiebesök. 
 
 
Figur 10. I vilken grad anser du att informationen om arbetsmarknaden (inom akademin och 
utanför akademin) du fick från lärare, studievägledare och annan administrativ personal under 
din studietid på X-programmet var tillräcklig? 
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Huvudsaklig sysselsättning 
 
Majoriteten (68 %) av de svarande förvärvsarbetade (Tabell 5). Därefter var det 
flest som doktorerade (17 %), eller var föräldralediga (8 %). 
 
 
Tabell 5. Huvudsaklig sysselsättning 
Svarsalternativ Antal Procent 
Förvärvsarbetar 160 68 % 
Är doktorand 41 17 % 
Studerar vid högskola/universitet inom teknisk-naturvetenskapligt område 1 0 % 
Studerar vid högskola/universitet, annat ämne/utbildning 1 0 % 
Annan typ av studier 1 0 % 
Arbetssökande/arbetslös 4 2 % 
Föräldraledig 18 8 % 
Sjukskriven (längre tid) 0 0 % 
Annat 10 4 % 
Totalt 236 100 % 
 

Inställning till forskarutbildningen 
 
Som framgår av Tabell 6, var det lika fördelning mellan de som var positivt 
inställda till forskarutbildningen, och de som var mer negativt inställda. Bland 
de negativt inställda återfanns de som troligtvis inte, eller absolut inte, ville 
söka till forskarutbildningen, eller som hade avbrutit sina doktorandstudier 
(sammanlagt 50 %). Bland de positivt inställda återfanns de som doktorerade, 
redan hade disputerat, eller angav att de redan hade, eller skulle kunna tänka 
sig att söka till forskarutbildningen (sammanlagt 50 %). 
 
 
Tabell 6. Skulle du kunna tänka dig att söka till forskarutbildningen? 
Svarsalternativ Antal Procent 
Ja, jag är redan doktorand 48 21 % 
Ja, jag har redan disputerat 33 14 % 
Jag har varit doktorand, men har avbrutit studierna 3 1 % 
Ja, jag har sökt till forskarutbildningen, men fick ingen plats 2 1 % 
Ja, jag skulle kunna tänka mig att söka till forskarutbildningen  32 14 % 
Nej, troligtvis inte 76 32 % 
Nej, absolut inte 40 17 % 
Totalt 234 100 % 
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Resterande frågor i detta avsnitt besvarades enbart av de som har 
förvärvsarbetat efter examensarbetet (eller är/har varit doktorand). 
 

Första arbetet – och framåt 
 
Av 234 svarande, hade 94 stycken (40 %) fått sitt första arbete redan innan de 
avslutat sina studier (Figur 11a). Ytterligare 55 stycken (24 %) fick jobb inom en 
månad, och 66 stycken (28 %) inom ytterligare 5 månader. Endast 5 svarande 
(2 %) fick vänta mer än 12 månader på sitt första jobb.  
 
För en majoritet (70 %) var detta arbete, i ganska hög grad eller i hög grad, 
relevant i förhållande till deras utbildning (Figur 11b). Enbart 11 % av de före 
detta studenterna svarade att så inte var fallet vad gällde deras första jobb. 
 
 
Figur 11a. Hur lång tid efter avslutade studier fick du ditt första arbete (eller påbörjade 
forskarutbildningen)? 

 
b. Var detta arbete relevant i förhållande till din utbildning? 

 
Om inte enbart första jobbet beaktas, kan man se att hela 66 % av de svarande 
haft användning av sin civilingenjörsutbildning under hela den tid de 
förvärvsarbetat (Figur 12). Ytterligare 17 %, respektive 7 %, angav att de haft 
användning för sin utbildning under mer än halva, eller ungefär halva, tiden 
som de förvärvsarbetat. Endast 4 % svarade att de inte alls arbetat inom ett 
område där de fått användning av sin civilingenjörsutbildning.  
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Figur 12. Hur stor del av den tid som du har förvärvsarbetat (eller varit doktorand) har du 
arbetat inom ett område där du har fått användning av din civilingenjörsutbildning? 
 

	  

 

Arbetsuppgifter 
 
De svarande ombads att ange i vilken utsträckning de efter sina studier haft 
arbetsuppgifter som ställt krav på att: 
 

• göra muntliga presentationer 
• göra skriftliga presentationer 
• kritiskt värdera information 
• argumentera 
• självständigt lösa problem 
• läsa och förstå vetenskapliga texter 
• tillämpa vetenskapliga metoder 
• förklara ämnesspecifika frågor för personer utan fackkunskaper 
• arbeta i grupp 
• du kan laborera 
• du kan programmera 

 
Totalt svarade 233-234 av de före detta studenterna på denna fråga. En stor 
andel av dem angav att de till hög grad haft uppgifter som ställt krav på att 
självständigt lösa problem (88 %), samt att kritiskt värdera information (80 %) 
(Figur 13). De färdigheter som därefter följde, var att göra skriftliga 
presentationer (70 %), samt att göra muntliga presentationer och att arbeta i 
grupp (58 % vardera). 
 
Då det gällde färdigheter som de svarande inte ansåg att deras arbetsuppgifter 
ställt krav på alls, så hamnade att laborera högst på listan, med 42 %. Därefter 
följde, att programmera (41 %), att tillämpa vetenskapliga metoder (17 %), att 
förklara ämnesspecifika frågor för personer utan fackkunskaper (16 %), samt att 
läsa och förstå vetenskapliga texter (15 %). För övriga färdigheter, angav högst 
4 % av de svarande att de inte alls haft arbetsuppgifter som ställt krav på just 
den färdigheten. 
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Figur 13. I vilken utsträckning har du efter dina studier haft arbetsuppgifter som ställt krav på 
att: 

	  
 

Fördelaktiga studier utanför programmet 
 
De före detta studenterna tillfrågades ifall de läst några 
universitets/högskolekurser, utanför det teknisk-naturvetenskapliga området, 
som de ansåg hade förbättrat deras möjligheter på arbetsmarknaden? Knappt 
hälften ansåg att så var fallet (Tabell 7).  
 
 
Tabell 7. Övriga fördelaktiga kurser? 
Svarsalternativ Antal Procent 
Ja 114 49 % 
Nej 101 44 % 
(Vet ej) 17 7 % 
Totalt 232 100 % 
 
Kurserna de läst låg främst inom huvudområdena ekonomi (35 %) och språk 
(21 %) (Tabell 8). Av de svarande var det 44 stycken, respektive 5 stycken, som 
lyfte fram kurser i företagsekonomi och/eller nationalekonomi.  
 
Av de som valde att kommentera sitt val av språk, var det 8 stycken som ansåg 
sig haft fördelar av sina kunskaper i engelska. Ytterligare 6 stycken vardera, 
angav kunskaper i franska och/eller tyska.  
 
Övriga kurser som togs upp var sådana i projektledning (7 svarande), retorik (6 
svarande), fysiologi (6 svarande), juridik (6 svarande), samt pedagogik och 
anatomi (5 svarande vardera). 
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i) arbeta i grupp 

h) förklara ämnesspecifika frågor för 
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b) göra skriftliga presentationer 
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Tabell 8. Huvudområde 
Svarsalternativ Antal Procent 
Ekonomi 68 35 % 
Humaniora/samhällsvetenskap 31 16 % 
Medicin/farmaci 31 16 % 
Språk 41 21 % 
Annat 24 12 % 
Totalt 195 100 % 
 
 
 
 
Resterande frågor i detta avsnitt besvarades enbart av de som för närvarande 
har någon form av anställning, är doktorand eller egen företagare. 
 

Nuvarande anställning 
 
Över hälften (128 svarande) av de som angav att de för närvarande hade en 
anställning, arbetade inom företagssektorn (Figur 14). Majoriteten av de 
resterande arbetade inom den statliga sektorn (77 svarande).  
	  
	  
Figur 14. Inom vilken arbetsmarknadssektor har du för närvarande en anställning? 

	  
Majoriteten av de svarande (151 svarande) hade en tillsvidareanställning, 
medan 17 % (38 svarande) hade en doktorandanställning, och 11 % (25 
svarande) innehade en tidsbegränsad anställning (Figur 15). 
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Figur 15. Vilken typ av anställning har du för närvarande? (Markera endast det alternativ som 
stämmer bäst för din del.) 

 
De före detta studenterna ombads även att beskriva vad de arbetade med, vad 
gäller arbetsgivare, yrkestitel, samt huvudsakliga arbetsuppgifter. På denna 
fråga var det 211 svarande som valde att beskriva sitt arbete (Tabell 9). Ett 
flertal av de svarandes arbeten platsade inom mer än en av kategorierna. I dessa 
fall har samma person listats på mer än ett ställe. För att se samtliga svar, samt 
uppdelningen i kategorier, se Bilaga 1. 
 
De flesta av de svarande arbetade som doktorander (35 svarande), 
projektledare/gruppledare (27 svarande), konsulter (27 svarande), eller med 
forskning/utveckling inom företag (26 svarande). Bland de som listats som 
övriga återfinns bland annat en ST-läkare i handkirurgi, en klinisk 
prövningsledare, en rättsgenetiker, en kommunpolitiker och en lärare.  
	  
	  
Tabell 9. Nuvarande arbete. 
 Antal 
Doktorand 35 
Post-doc 10 
Forskare inom universitet 23 
Laboratorieingenjör 10 
Forskare/utvecklare inom företag 26 
Projektledare/gruppledare 27 
Chef 14 
Konsult 27 
Systemutvecklare 22 
Arbetar med management 8 
Säljare 7 
Bioinformatiker 7 
Validerare 6 
Patentingenjör 4 
Övrigt 20 
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Majoriteten av de svarande, 76 % (171 svarande), ansåg att deras nuvarande 
arbetsuppgifter motsvarade deras utbildningsnivå (Figur 16).  
 
 
Figur 16. Jag anser att arbetsuppgifterna i mitt nuvarande arbete är: 

	  
De före detta studenterna ombads även att på en femgradig skala, från 
”Instämmer inte alls” till ”Instämmer i mycket hög grad”, ta ställning till en rad 
påståenden om deras nuvarande anställning. Av de svarande så var det 80 % 
som instämde i hög eller mycket hög grad till påståendet ”Jag är mycket nöjd 
med mitt nuvarande arbete” (Figur 17a). Endast 6 % instämde inte alls, eller i 
mycket liten grad. 
 
Drygt hälften (53 %) instämde även i hög eller mycket hög grad till påståendet 
”Ämnesinnehållet i min civilingenjörsutbildning är relevant i relation till mitt 
nuvarande arbete” (Figur 17b). Här var det dock 23 % som inte instämde alls, 
eller i mycket liten grad.	  
 
Hälften av de svarande (50 %) instämde även i hög eller mycket hög grad till 
påståendet ” Jag har stor användning av mina kunskaper från X-programmet i 
mitt nuvarande arbete” (Figur 17c). Här var det 19 % som inte instämde alls, 
eller i mycket liten grad. 
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Figur 17. I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden? 
 
a. Jag är mycket nöjd med mitt nuvarande 
arbete 

b. Ämnesinnehållet i min 
civilingenjörsutbildning är relevant i relation 
till mitt nuvarande arbete 
 

  
 
c. Jag har stor användning av mina kunskaper 
från X-programmet i mitt nuvarande arbete 
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8. Råd till dagens X-studenter 
 
De före detta studenterna ombads att svara på den öppna frågan “Vad skulle du 
föreslå dagens studenter som läser X-programmet att satsa på under 
utbildningstiden för att bättre kunna möta det kommande arbetslivets krav och 
förväntningar?”. För att se samtliga råd, kategoriserade, se Bilaga 2. Nedan visas 
en topp-10-lista över de vanligast förekommande förslagen. 
 

1. Praktik/forskningspraktik/sommarjobb. Se till att få praktisk erfarenhet 
båda av att jobba och av hur arbetslivet fungerar. Detta ger även ett 
utmärkt tillfälle till att skapa kontakter. (46 svarande) 
 

2. Kommunikationsträning. Se till att få öva på att arbeta i grupp, samt att 
presentera muntligt och skriftligt, både på svenska och engelska. (30 
svarande) 
 

3. Programmering. ”Kommer alltid att vara gångbart på något sätt” (28 
svarande) 

 
4. Nätverka. Se till att engagera dig, och skapa gärna kontakter även 

utanför X-programmet. (22 svarande) 
 

5. Projekt/projektledning. Öva dig i att arbeta i, samt i att driva ett projekt.  
(21 svarande) 
 

6. Välj inriktning. Fundera tidigt på vad det är du vill göra, och specialisera 
dig inom detta. (19 svarande)  
 

7. Ha kul! Välj kurser som du tycker är roliga och intressanta. (18 
svarande) 

 
8. Ekonomi. Bredda dina kunskaper. ”Läs företagsekonomi för att få koll på 

hur företag styrs”. (18 svarande) 
 

9. Utlandsstudier. ”Jag rekommenderar alla att plugga utomlands”. (17 
svarande) 
 

10. Statistik. ”Statistik, statistik, statistik!!!!!”. (15 svarande) 
 
 
Som synes är det främsta rådet, de svarande ville ge, att få så bra erfarenhet av 
arbetslivet som möjligt. Att få praktiskt erfarenhet, och att få in en fot och 
skaffa kontakter. De gav även rådet att ta till vara på alla tillfällen som ges för 
olika typer av kommunikationsträning, både muntligt, skriftligt, och i grupp. 
 
Precis utanför listan hamnade råden att hålla koll på arbetsmarknaden (12 
svarande), samt att se till att skapa kontakt med olika företag (10 svarande), till 
exempel genom att själv kontakta dem, eller medverka vid företagsevent. 
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9. Övriga synpunkter 
 
De svarande gavs även möjligheten att lämna övriga synpunkter på det som 
behandlats i enkäten. Endast 34 av de före detta studenterna (14 %) valde att 
utnyttja denna möjlighet. En del av dessa valde dock att lämna ganska 
omfattande kommentarer. Kommentarerna var dock av så spridda karaktärer, 
att ingen konkret sammanfattning kan göras. 
 

10. Sammanfattande kommentarer 
 
Sammanfattningsvis kan man se att knappt tre fjärdedelar av de före detta 
studenterna var nöjda med sina civilingenjörsstudier på X-programmet. De 
flesta svarande (62 %), hade heller inte ändrat uppfattning om värdet av sina 
studier jämfört med när de precis hade slutfört dem.  
 
Mer än tre fjärdedelar var nöjda med den övning de genom studierna fått i att 
läsa och förstå vetenskapliga texter, tillämpa vetenskapliga metoder, 
självständigt lösa problem, samt att arbeta i grupp. De förmågor de svarande 
ansåg sig ha utvecklat bäst genom sina studier var att förstå engelskspråkig 
facklitteratur, att kunna arbeta självständigt, att arbeta analytiskt, och att 
snabbt få överblick över ett omfattande material. För samtliga dessa förmågor 
var det runt fyra femtedelar som angav att de var nöjda, eller mycket nöjda. 
 
Majoriteten (80 %) av de svarande hade haft lärare med internationell 
erfarenhet. Knappt hälften hade även, under sin tid på X-programmet, bedrivit 
studier utomlands. 
 
Majoriteten av de före detta studenterna ansåg att de väl uppfyllde de mål som 
gällde för deras utbildning, vad gäller kunskap och förståelse. Då det gällde 
målen med avseende på färdighet och förmåga var svaren mer spridda. Dock 
var det knappt tre fjärdedelar som ansåg att de väl uppfyllde fem av sju mål. 
Resultaten då det gällde målen med avseende på värderingsförmåga och 
förhållningssätt var dock inte lika positiva. För två av de tre målen var det 
under 60 % av de svarande som ansåg att de väl uppfyllde målen. 
 
Över hälften av de svarande var nöjda med den möjlighet de hade till att 
påverka upplägg och genomförande av sina studier. Det de svarande tyckte var 
särskilt bra med studierna på X-programmet var bredden av utbildningen, 
möjligheten till att själv kunna välja kurser i slutet av utbildningen, samt att de 
haft bra och engagerade lärare. De förbättringsförslag som nämndes gällde 
främst kopplingen till näringslivet. Här hade de gärna sett att det hade funnits 
fler chanser till studiebesök och praktik, samt att fler externa föreläsare hade 
bjudits in. Mer kommunikationsträning var också något som togs upp, främst 
muntliga presentationer på svenska eller engelska. 
 
Drygt hälften av de svarande ansåg att informationen om arbetsmarknaden de 
fick under sin studietid var näst intill obefintlig. Majoriteten av de före detta 
studenterna antingen förvärvsarbetade (68 %), eller doktorerade (17 %). 
Hälften av de svarande angav att de var positivt, respektive negativt, inställda 
till forskarutbildningen.  
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Majoriteten hade fått sitt första jobb redan innan de avslutat sin utbildning, 
eller inom en månad efter examen. För många var detta arbete i hög grad 
relevant i förhållande till deras utbildning. Man kan även se att två tredjedelar 
av de svarande haft användning av sin civilingenjörsutbildning under hela den 
tid de förvärvsarbetat. 
 
De före detta studenterna hade i hög grad haft arbetsuppgifter som ställt krav 
på att självständigt lösa problem, kritiskt värdera information, göra 
skriftliga/muntliga presentationer, samt att arbeta i grupp. Knappt hälften av de 
svarande angav även att de läst andra kurser utanför det teknisk-
naturvetenskapliga området, som de ansåg hade förbättrat deras chanser på 
arbetsmarknaden. Dessa kurser låg främst inom områdena ekonomi och språk. 
 
Majoriteten av de som angav att de idag arbetade var anställda inom 
företagssektorn eller den statliga sektorn. Två tredjedelar av dessa var tills 
vidare anställda, medan 17 % hade en anställning som doktorand med 
doktorandtjänst eller utbildningsbidrag. De svarande ombads även att beskriva 
sitt nuvarande arbete. De flesta arbetade som doktorander (35 svarande), som 
projektledare/gruppledare eller som konsulter (27 svarande vardera).  
 
Drygt tre fjärdedelar av de svarande ansåg att deras nuvarande arbetsuppgifter 
motsvarade deras utbildningsnivå. 80 % angav att de var nöjda med sitt 
nuvarande arbete, och ungefär hälften angav att de ansåg att ämnesinnehållet i 
deras utbildning var relevant i relation till deras nuvarande arbete, samt att de 
även haft stor användning av sina kunskaper från X-programmet. 
 
De främsta råd de svarande hade att ge dagens studenter var att se till att få 
praktisk erfarenhet genom praktik eller sommarjobb, att ta vara på den 
kommunikationsträning som ges, samt att läsa mer programmering. 
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11. Bilaga 1 – Nuvarande arbete  
 
Beskriv vad du arbetar med! (T.ex. arbetsgivare, yrkestitel, huvudsakliga 
arbetsuppgifter.) 
 
De öppna svaren har delats in i följande kategorier: 
 
D Doktorand 
PD Post-doc 
FU Forskare inom universitet 
L Laboratorieingenjör 
FF Forskare/utvecklare inom företag 
PL Projektledare/gruppledare 
C Chef 
K Konsult 
SU Systemutvecklare 
M Arbetar med management 
S Säljare 
B Bioinformatiker 
V Validerare 
P Patentingenjör 
Ö Övrigt 
 
Ett flertal av de svarandes arbeten platsade inom mer än en av kategorierna. I 
dessa fall har samma person listats på mer än ett ställe. Inom parentes ses vilka 
olika kategorier varje enskilt svar har placerats inom. Vissa redigeringar har 
gjorts av de öppna svaren, främst på grund av utrymmesskäl. 
 
Doktorand 

• Doktorand i biokemi. 26 (D) 
• Doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala. 30 (D) 
• Forskningsingenjör och doktorand (deltid inom anställningen). 31 (D, 

FU) 
• Doktorand. 50 (D) 
• Doktorand på Karolinska Institutet, Science For Life Laboratory. 54 (D) 
• Doktorand inom datoriserad bildanalys vid Centrum för Bildanalys 

(UU). 72 (D) 
• Doktorand, Chalmers. 73 (D) 
• Doktorand, Uppsala Universitet. 84 (D) 
• Doktorand på ICM. 91 (D) 
• ST-läkare i Handkirurgi, Skånes Universitetssjukhus; doktorerar på 

halvtid. 100 (D, Ö) 
• Doktorand. 107 (D) 
• Doktorerar inom biomedicinsk vetenskap, Linnéuniversitetet i Kalmar. 

113 (D) 
• Doktorand. 129 (D) 
• Doktorand. 139 (D) 
• Forskningsingenjör/databasansvarig, Göteborgs Universitet. Disputerar 

inom min anställning. 144 (D, FU) 
• Forskningsingenjör, Enheten för Bakteriologi SVA, samt doktorand, 

SLU. 148 (D, FU) 
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• Doktorand. 149 (D) 
• Doktorand, Centrum för Infektionsmedicin, Karolinska Institutet. 155 

(D) 
• Doktorand. 159 (D) 
• Doktorand i genetik på IMBIM, BMC. 162 (D) 
• Doktorand, Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi, Uppsala 

Universitet. 176 (D) 
• Doktorand, institutionen för cell- och molekylärbiologi. 186 (D) 
• Doktorand vid Uppsala universitet. 192 (D) 
• Doktorand, forskar, KI. 197 (D) 
• Doktorand, kemiinstitutionen, University of Cambridge. 200 (D) 
• Doktorand. 203 (D) 
• Doktorand inom biologi och bioteknik. 208 (D) 
• Doktorand, Köpenhamns Universitet. 209 (D) 
• Applikationsutvecklare på Ridgeview Instruments. Doktorerar. 211 (D, 

FF) 
• Doktorand, neurovetenskap/medicin (biologi). 214 (D) 
• Doktorand, KI. 217 (D) 
• Doktorand, ångströmlaboratoriet. 218 (D) 
• Doktorerar i beräkningskemi, biokemi. 221 (D) 
• Doktorand i medicin. 224 (D) 
• Doktorand, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 225 (D) 

 
Post-doc 

• Post-doc, Sahlgrenska, Göteborgs universitet. 15 (PD) 
• Postdoc. 51 (PD) 
• Postdoktor i bioinformatik, KTH. 53 (PD) 
• Postdoc, Stanford. 96 (PD) 
• Post doc, Cambridge Universitet, Forskning i neurovetenskap. 127 (PD) 
• Postdoc, karolinska institutet. 133 (PD) 
• Cancerfondsfinansierad post doktor (3 år) Uppsala universitet. 136 (PD) 
• Postdoktorstjänst, Karolinska Institutet. 142 (PD) 
• postdoktorala studier, cancerforskning. 213 (PD) 
• Post-doc. 222 (PD) 

 
Forskare inom universitet 

• Forskare inom biofysik och systembiologiområdet, Uppsala Universitet. 
22 (FU) 

• Forskningsingenjör, Uppsala universitet. 29 (FU) 
• Forskningsingenjör och doktorand (deltid inom anställningen). 31 (D, 

FU) 
• Forskare i Cell line development. 79 (FU) 
• Forsknings ingenjör, Uppsala Universitet. Validerar proteinuttryck. 119 

(FU) 
• Immunterapier mot cancer. 122 (FU) 
• Forskare, KTH. 125 (FU) 
• Forskningsingenjör, Uppsala Genome Center, Institutionen för 

immunologi, genetik och patologi, Uppsala Universitet. 130 (FU) 
• Forskare. 134 (FU) 
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• Forskare, Uppsala universitet. 138 (FU) 
• Forskningsingenjör/databasansvarig, Göteborgs Universitet. Disputerar 

inom min anställning. 144 (D, FU) 
• Forskare, institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala 

universitet. 145 (FU) 
• Forskningsingenjör, Enheten för Bakteriologi SVA, samt doktorand, 

SLU. 148 (D, FU) 
• Medicinsk bioinformatik på UU. 151 (B)(FU) 
• Research associate. Labbarbete inom molekylärbiologi. 160 (FU) 
• Forskningsingenjör inom Proteinatlasprojektet. 168 (FU) 
• Biosensorutvecklare. 170 (FU) 
• Optimerar försöksdesigner med hjälp av matematiska modeller inom 

området antibiotikaresistens. 175 (FU) 
• Biofysik. 185 (FU) 
• Forskare Uppsala universitet. 187 (FU) 
• Forskar inom bioinformatik och läkemedelsutveckling. Biträdande 

föreståndare vid UPPMAX, Uppsala Universitet. 188 (B, FU) 
• Epidemiologi, statistik, programmering, karolinska institutet. 229 (FU) 
• Forskning inom Neurovetenskap, KI. 236 (FU) 

 
Laboratorieingenjör 

• Processingenjör. 1 (L) 
• Applikationsingenjör, Contextvision. Projektledare. 9 (PL, L) 
• Processingenjör, Projektledare, Swedish Orphan Biovitrum AB. 12 (PL, 

L) 
• Radiokemist, GE Healthcare. 35 (L) 
• Processingenjör på dotterbolag till Q-Med. 56 (L) 
• Laboratorieingenjör, kvalitetsavdelningen, Astra Tech AB. Deltar i viss 

mån i utvecklingsprojekt. 64 (L) 
• Laboratorieingenjör, Mikrobiologiskt QC-labb. 70 (L) 
• Kvalitetsingenjör. 76 (L) 
• Processingenjör i Dextranproduktionen, GE Healthcare, Uppsala. 83 (L) 
• Laboratorieingenjör. 150 (L) 

 
Forskare/utvecklare inom företag 

• Utvecklingsingenjör, Duro Sweden AB. 11 (FF) 
• Forskningsingenjör, mindre bioteknikbolag i Uppsala. 17 (FF) 
• Projektledare/assayutvecklare, Thermo Fisher Scientific (Phadia), 

Uppsala. 21 (PL)(FF) 
• Utvecklingsingenjör, six sigma black belt. 24 (FF) 
• Senior research scientist, AstraZeneca R&D i Mölndal. 38 (FF) 
• Utvecklingsingenjör/kemist på medicintekniskt företag. 

Produktionsarbete, samt utvecklingsarbete vilket inkluderar mycket 
verifieringsarbete. 40 (FF) 

• Forskningsingenjör, GE Healthcare. 41 (FF) 
• Forskningsingenjör, GE Healthcare. Produktutveckling. 57 (FF) 
• Utvecklingsingenjör. 63 (FF) 
• Utvecklingsingenjör på QC, GE Healthcare i Uppsala. Problemlösning, 

metodutveckling, etc. 66 (FF) 
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• Forskningsingenjör. 68 (FF) 
• Scientist Forskning och utveckling, Agilent Technologies. Laborativt och 

analytiskt arbete. 86 (FF) 
• Utvecklings ingenjör, Olink Bioscience, laborerar och analyserar. 87 (FF) 
• Produktutvecklare, Cepheid AB. 110 (FF) 
• Utvecklingsingenjör. 117 (FF) 
• CTO, teknik- och utvecklingsansvarig på ett växande IT/medtech-bolag. 

140 (FF) 
• Scientist. 146 (FF) 
• Forskningsingenjör, GE healthcare. 153 (FF) 
• Databasanalytiker, Inera AB. 167 (FF) 
• Manufacturing Specialist, GE Healthcare i Boländerna. 178 (FF) 
• Utvecklingsingenjör, Thermofisher scientific (tidigare Phadia). 179 (FF) 
• Forskning vid blodcentral. 190 (FF) 
• Applikationsspecialist, Gyros AB, utvecklar immunoassays på Gyrolab. 

195 (FF) 
• Applikationsutvecklare på Ridgeview Instruments. Doktorerar. 211 (D, 

FF) 
• Forskningsingenjör, Statens veterinärmedicinska anstalt, utvecklar 

mjukvara. 216 (FF)(SU) 
• Utvecklingsingenjör, Stora Enso. 234 (FF) 

 
Projektledare/gruppledare 

• Applikationsingenjör, Contextvision. Projektledare. 9 (PL)(L) 
• Produktionsledare, Cloud Nine AB. 10 (PL) 
• Processingenjör, Projektledare, Swedish Orphan Biovitrum AB. 12 (PL) 

(L) 
• Projektledare/assayutvecklare, Thermo Fisher Scientific (Phadia), 

Uppsala. 21 (PL)(FF) 
• IT konsult/projektledare. 34 (PL, K) 
• Projektledare/konsult inom IT. 42 (PL, K) 
• Quality Assurance Manager på läkemedelsföretag. 43 (PL) 
• BioProcess account manager Sverige, Finland och Baltikum, GE 

Healthcare Life Sciences. 69 (PL) 
• Projektledare för tester på konsumenttidningen Råd & Rön. 78 (PL) 
• Laboratory Research Project Coordinator, The Hospital for Sick 

Children i Toronto, Kanada. 88 (PL) 
• Vetenskaplig samordnare på enheten för klinisk epidemiologi, 

Karolinska Institutet. Post-doc liknande tjänst, med forskning och 
projektledning. 101 (PL) 

• VWR international Sales representative/Account manager 103 (S, PL) 
• Projektledare inom utveckling på Gambros dialysvätskeprodukter. 111 

(PL) 
• Quality System Manager. 118 (V, PL) 
• Marketing Director. Ansvarar för marknadsföringsaktiviteter, samt är 

produktchef och projektledare på två mindre biotekföretag. 123 (PL, C) 
• Sourcing Manager, inköp av marknadsföring (Media, reklam, event och 

sponsring). 135 (PL) 
• Projektledare på ett CRO-företag inom immunohistokemi. 152 (PL) 
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• Mjukvaruutveckling och projektledning. 157 (PL, SU) 
• Manager Regional Marketing Europe, Illumina. 173 (PL) 
• Säljare, account manager, VWR International. 174 (S, PL) 
• Programchef/projektledare, Silex Microsystems AB. 177 (PL, C) 
• Marketing manager. 180 (PL) 
• Gruppledare. 196 (PL) 
• Projektledare och kommunikatör. 201 (PL) 
• Projektledare, produktutveckling, kosmetika och läkemedelsföretag. 210 

(PL) 
• Projektledare, läkemedelsindustrin. 219 (PL) 
• System manager/functional leader, GE Healthcare. 223 (PL) 

 
Chef 

• Marknadschef. 5 (C) 
• Programchef. 6 (C) 
• VD för ett material- och kemitekniskt bolag. 25 (C) 
• Produktchef, säljansvarig. 65 (S, C) 
• Gruppchef inom F&U, GE Healthcare. 77 (C) 
• Affärsområdeschef, Söderberg & Partners. 92 (C) 
• Produktchef. 121 (C) 
• Marketing Director. Ansvarar för marknadsföringsaktiviteter, samt är 

produktchef och projektledare på två mindre biotekföretag. 123 (PL, C) 
• Försäljningschef, Olink Bioscience. 141 (C, S) 
• Produktchef, Pågen AB, affärsutveckling inom livsmedelsområdet. 143 

(C) 
• Programchef/projektledare, Silex Microsystems AB. 177 (PL, C) 
• Biträdande chef på en teknikavdelning på ett mindre teknikföretag. 191 

(C) 
• Avdelningschef inom marknadsavdelningen på större life science-bolag. 

194 (C) 
• Levererar svetsmaterial till kärnkraftsindustrin. Chef för arbetsgruppen. 

204 (C) 
 
Konsult 

• Managementkonsult. 3 (K, M) 
• Health Care Analyst, The Boston Consulting Group. 8 (K) 
• Konsult, Semcon. 13 (K) 
• IT-konsult, Sogeti AB. 32 (K) 
• IT-konsult, Accenture. 33 (K) 
• IT konsult/projektledare. 34 (PL, K) 
• Konsult som Dataanalytiker inom Life Science sektorn. 39 (K) 
• Projektledare/konsult inom IT. 42 (PL, K) 
• Systemutvecklare/konsult, Xdin AB. 55 (K, SU) 
• Managementkonsult inom ledarskap och verksamhetsutveckling. 58 (K, 

M) 
• Egenföretagare, mindre IT-konsultföretag. 59 (K) 
• IT konsult. 67 (K) 
• Managementkonsult. 74 (K, M) 
• Konsult inom kvalitetssäkring och regulatoy affairs inom lifescience. 95 
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(K) 
• IT konsult inom Business intelligence. 114 (K) 
• PRC Engineering, Anställd i processgruppen men utlånad till 

valideringsgruppen som valideringsingenjör, konsult. 115 (K, V) 
• Patentkonsult. 158 (K, P) 
• Konsult inom teknikinformation. 165 (K) 
• Konsult, Epsilon AB i Malmö. Tillhör gruppen QA och Validering. 166 

(K, V) 
• Teknikkonsult inom fordonsbranschen, jobbar med systembeskrivningar. 

181 (K) 
• Konsult inom Life Science, kvalitetssäkring, validering, projektledning. 

182 (K, V) 
• Konsult inom kvalitetssäkring hos medicintekniska bolag. 183 (K, V) 
• Konsult, Epsilon. Systemutvecklare i java på Scania. 206 (K)(SU) 
• Konsult inom Java/Webutveckling. 220 (K, SU) 
• Patentkonsult. 231 (K, P) 
• Projektledningskonsult inom verksamhetsutveckling. 233 (K) 
• Konsult. 235 (K) 

 
Systemutvecklare 

• Systemutveckling. 7 (SU) 
• Systemutvecklare/konsult, Xdin AB. 55 (K, SU) 
• Databasutveckling vid produktlanseringar. 81 (SU) 
• Systemutveckling, IT inom finanssektorn. 85 (SU) 
• Lead Programmer, Uppsala Clinical Research Center. 90 (SU) 
• Bioinformatiker, mjukvaruutveckling och analys av NGS data. 97 (B, SU) 
• Mjukvaruutvecklare på konsultbolag. 104 (SU) 
• Systemutvecklare 70 %, bioinformatiker 30 %. 108 (SU, B) 
• Systemutvecklare/Lead developer. 120 (SU) 
• Kvantitativ analytiker på ett spelföretag. 128 (SU) 
• Webbutvecklare (programmerare). 131 (SU) 
• Systemutvecklare, Forsmarks kraftgrupp. 137 (SU) 
• Systemutvecklare, Databashantering, Lantmäteriet. 154 (SU) 
• Mjukvaruutveckling och projektledning. 157 (PL, SU) 
• Systemutveckling. 172 (SU) 
• Applikationsspecialist på ContextVision. 184 (SU) 
• Mjukvaruutvecklare, konsultfirman Prevas AB. 189 (SU) 
• Systemutvecklare på kliniskt forskningscentrum. 205 (SU) 
• Konsult, Epsilon. Systemutvecklare i java på Scania. 206 (K)(SU) 
• Utvecklare, Mobila applikationer. 207 (SU) 
• Forskningsingenjör, Statens veterinärmedicinska anstalt, utvecklar 

mjukvara. 216 (FF)(SU) 
• Konsult inom Java/Webutveckling. 220 (K, SU) 

 
Arbetar med management 

• Managementkonsult. 3 (K, M) 
• Affärsutveckling, mindre biotekföretag. 16 (M) 
• Verksamhetsarkitekt och kravställare av nya administrativa system på ett 

försäkringsbolag. 19 (M) 
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• Managementkonsult inom ledarskap och verksamhetsutveckling. 58 (K, 
M) 

• Managementkonsult. 74 (K, M) 
• Management Trainee. 132 (M) 
• Utvärderar innovativa forskningsprojekt ur affärssynpunkt, stöder 

forskare att utveckla sina idéer/forskningsresultat mot marknad. 199 (M) 
• Kvantitativ analytiker på hedgefond. 228 (M) 

 
Säljare 

• Sales Engineer. 37 (S) 
• Produktchef, säljansvarig. 65 (S, C) 
• Säljare av mikroskop, Carl Zeiss AB. 93 (S) 
• VWR international Sales representative/Account manager. 103 (S, PL) 
• Försäljning av analystjänster på Bioteknikföretag. 124 (S) 
• Försäljningschef, Olink Bioscience. 141 (C, S) 
• Säljare, account manager, VWR International. 174 (S, PL) 

 
Bioinformatiker 

• Bioinformatiker, mjukvaruutveckling och analys av NGS data. 97 (B, SU) 
• Systemutvecklare 70 %, bioinformatiker 30 %. 108 (SU, B) 
• Bioinformatiker, SciLifeLab, Stockholm. 109 (B) 
• Medicinsk bioinformatik på UU. 151 (B)(FU) 
• Bioinformatiker. 163 (B) 
• Forskar inom bioinformatik och läkemedelsutveckling. Biträdande 

föreståndare vid UPPMAX, Uppsala Universitet. 188 (B, FU) 
• Bioinformatiker. 230 (B) 

 
Validerare 

• Analytisk kemist, metodutveckling, validering. 71 (V) 
• PRC Engineering, Anställd i processgruppen men utlånad till 

valideringsgruppen som valideringsingenjör, konsult. 115 (K, V) 
• Quality System Manager. 118 (V, PL) 
• Konsult, Epsilon AB i Malmö. Tillhör gruppen QA och Validering. 166 

(K, V) 
• Konsult inom Life Science, kvalitetssäkring, validering, projektledning. 

182 (K, V) 
• Konsult inom kvalitetssäkring hos medicintekniska bolag. 183 (K, V) 

 
Patentingenjör 

• Patentingenjör. 46 (P) 
• Patentkonsult. 158 (K, P) 
• European Patent Attorney, SCA Hygiene Products. 226 (P) 
• Patentkonsult. 231 (K, P) 

 
Övrigt 

• Marknadsanalytiker. 4 (Ö) 
• Produktspecialist. 14 (Ö) 
• Ansvarig för arbetet med sex och hälsa (med stort fokus på hiv- och STI-

prevention) på RFSL Ungdom. 20 (Ö) 



	  42	  

• IT-samordnare, Göteborgsregionens kommunförbund. 23 (Ö) 
• Lärare, grundskolans senare år i matematik och naturorienterande 

ämnen. 27 (Ö) 
• Klinisk prövningsledare. 48 (Ö) 
• Ekonomiassistent, löneadministratör. 52 (Ö) 
• Teknisk support specialist, Maquet Critical Care. 61 (Ö) 
• Sjukhuskemist på Karolinska universitetslaboratoriet. 80 (Ö) 
• Marknadsplanerare (logistikplanering och nylanseringsplanering). 82 (Ö) 
• ST-läkare i Handkirurgi, Skånes Universitetssjukhus; doktorerar på 

halvtid. 100 (D, Ö) 
• Franschise (egenföretagare inom) Länsförsäkringar. Säljare SAK 

försäkringar inom företagsmarknad. 105 (Ö) 
• Rättsgenetiker, Rättsmedicinalverket. 116 (Ö) 
• Analytisk kemist, Livsmedelsverket. 193 (Ö) 
• Teknikinformatör. 198 (Ö) 
• Produktansvarig på marknadsavdelning. 202 (Ö) 
• Driver eget som språkgranskare och översättare. 212 (Ö) 
• Kommunpolitiker 40 % (nämndordförande) och politisk tjänsteman i 

Riksdagen 60 %. 215 (Ö) 
• GIS-ingenjör. 227 (Ö) 
• Analytiker på FOI. 232 (Ö) 
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12. Bilaga 2 – Råd till dagens X-studenter 
	  
Vad skulle du föreslå dagens studenter som läser X-programmet att satsa på 
under utbildningstiden för att bättre kunna möta det kommande arbetslivets 
krav och förväntningar? 
 
De öppna svaren har delats in i följande kategorier: 
 
Praktik/forskningspraktik/sommarjobb 
Kommunikationsträning 
Programmering 
Projekt/projektledning 
Välj inriktning 
Ha kul 
Nätverka 
Ekonomi 
Utlandsstudier 
Statistik 
Hålla koll på arbetsmarknaden 
Skapa kontakt med företag 
Övrigt 
 
Ett flertal av de svarande har valt att ge flera råd. I dessa fall har svaren delats 
upp under flera kategorier. Vissa redigeringar har gjorts av de öppna svaren, 
främst på grund av utrymmesskäl. 
 
Praktik/forskningspraktik/sommarjobb 

• Göra praktik. 7 
• Gör praktik och ta reda på vilka faktiska arbetsuppgifter du kan komma 

att göra i framtiden och hos vilka arbetsgivare. 8 
• Jobba extra på helger och somrar inom relevant område för att få en del 

arbetslivserfarenhet och kontakter redan under studietiden. 13 
• Om man vill forska (doktorera) rekommenderar jag starkt att skaffa sig 

praktiskt laborativ erfarenhet så tidigt som möjligt, t.ex. genom 
sommarjobb. 26 

• Ta all praktisk erfarenhet man kan och testa olika saker i verkligheten, 
praktik, sommarjobb etc. 27 

• Ta tillfället att göra forskningspraktik! (En eller flera) 29 
• Gör korta sommarprojekt hos forskargrupper på universitetet för att öva 

upp förmågan att laborera självständigt. 30 
• Få praktik på relevanta institutioner eller företag för att kunna praktisera 

en del av teorin från utbildningen. 35 
• Försök verkligen att få sommarjobb eller praktik på företag eller inom 

universitetsvärlden med relevant innehåll. 40 
• Finna sommarpraktik. 53 
• Jobba eller praktisera. Återgå sedan till studierna med förnyad energi 

och motivation. Då är det lättare och roligare att lära sig. Och att få jobb 
på rätt plats efteråt. 59 

• Gör praktik på företag. 61 
• Gärna göra praktik (t.ex. forskningspraktik) och/eller examensarbete på 

företag för att se hur det är utanför universitets-"bubblan". 66 
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• Försök att jobba under sommarlov etc. Ger erfarenhet av arbetslivet och 
förståelse för vad som t.ex. menas med social kompetens 77 

• Mer fokus på praktik. 79 
• Forskningspraktik, sommarjobba på stora företag (inte bara små 

källarföretag), skaffa arbetslivserfarenhet!!! 83 
• Gör praktik, gärna flera. 84 
• Att försöka utnyttja och applicera sina teoretiska kunskaper praktiskt. 86 
• Sommarjobba så mycket som möjligt på BMC (eller liknande). 88 
• Praktik. 95 
• Försöka få praktisk erfarenhet av gmp. 102 
• Gör ett projektarbete/forskningspraktik inom området som du är 

intresserad av. 107 
• Praktik på företag borde alla göra. (Praktiken har gjort mycket gott i mitt 

CV). 115 
• Forskningspraktik. 117 
• Gör forskningspraktik tidigt och på flera olika institutioner. 119 
• Försöka få praktikplatser och sommarjobb på företag. 122 
• Vill man forska är praktik på labb jättebra, både i akademin och 

industrin gärna. 133 
• Gör forskningspraktik på företag eller utomlands. En fot in i industrin är 

oerhört mycket svårare att få än en plats på universitetet. 136 
• Gör forskningspraktik eller iGem så tidigt som möjligt så att du får en 

bättre bild över vad som är användbart. 139 
• Sök sommarpraktik. 145 
• Gör forskningspraktik! 151 
• Gör mycket praktik, både inom forskning och inom industri. 160 
• Gör forskningspraktik. 162 
• Gör forskningspraktik, det är ett bra sätt att smaka på forskarvärlden ifall 

man är intresserad av att doktorera. 168 
• Gör praktik där du skulle kunna tänka dig att jobba. 180 
• Skaffa erfarenhet från vad du vill arbeta inom så snabbt som möjligt. 

Antingen via forskningspraktik eller sommarjobb. 185 
• Gör praktik. 195 
• Prova på olika saker du tycker verkar intressanta genom t.ex. 

forskningspraktik. 200 
• Utnyttja möjligheten till praktik. 203 
• Gå ut på praktik. 207 
• Jobba i labb under studietiden. 208 
• Praktik, sommarjobb. 212 
• Gör forskningspraktik. Försöka skaffa relevanta sommarjobb. 217 
• Försök hitta en praktikplats eller sommarjobb på ett företag. Man får en 

viss mognad och lär sig t.ex. hur man beter sig på en arbetsplats. 221 
• Sommar/extrajobb på labb eller likn. 222 
• Gör så mycket praktik och skaffa så mycket arbetslivserfaren som 

möjligt, det är detta som verkligen kommer att räknas på 
arbetsmarknaden! 227 
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Kommunikationsträning 
• Arbeta mycket på engelska. 3 
• Presentationsteknik. 9 
• Public Speaking. 12 
• Muntliga och skriftliga presentationer. 16 
• Lär dig att uttrycka dig på ett enkelt och TYDLIGT sätt på svenska och 

engelska. 21 
• Gör korta sommarprojekt hos forskargrupper på universitetet samt skriv 

en engelsk rapport vid slutfört projekt för att öva den skrivande biten. 30 
• Satsa på träning i muntliga presentationer - det är värdefullt vart ni än 

hamnar efter studierna. 32 
• Bli van att läsa mycket vetenskaplig litteratur. 36 
• Passa på att utveckla vetenskaplig skrift på engelska. 37 
• Muntliga och skriftliga framställningar är enormt viktiga, endast genom 

övning blir man bättre och så småningom rutinerad. 54 
• Mer muntlig framställning. Det spelar ingen roll vad du gör om du inte 

kan tala för din sak och presentera dina resultat på ett övertygande sätt. 
70 

• Att lära sig kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och 
engelska. 73 

• Att fokusera på språk, engelska och svenska, både muntligt och skriftligt. 
87 

• Be om ordentlig handledning under sommarjobb - se till att få uppgifter 
där du måste göra litteratursökningar och sammanställa resultaten. Be 
att få presentera under labbmöten. 88 

• Lär er engelska och inte svengelska :-) 90 
• Att ta chansen när det ges möjlighet till muntliga presentationer. 93 
• Muntliga framställningar. 95 
• De som läser mot forskning behöver mer kunskaper i skriftlig engelska 

samt artikelläsning. 96 
• Lär er argumentera och föra fram ett klart budskap. Träna på 

intervjusituationer. 103 
• Mer muntligt, mer presentationer och kommunikation. Mer 

argumentation. 143 
• Att vara helt flytande på engelska är en mycket stor styrka inom 

akademin där alla texter och i stort sätt all kommunikation sker på 
engelska. 155 

• Ta vara på alla möjligheter till träning av att presentera grupparbeten, 
muntligt och skriftligt. Det kan kännas jobbigt under studietiden, men i 
arbetslivet förutsätts det att man kan presentera sitt arbete för folk och 
då är det folk som är intresserade eller vill ifrågasätta på riktigt. 166 

• I arbetet utanför universitetet är kommunikation av mycket stor 
betydelse. Använd tiden på programmet för att utveckla förmågan att 
presentera inför större grupper. 173 

• Det är mycket viktigt att lära sig hur man argumenterar för sin slutsats. 
178 

• Kommunicera mera, det handlar mer om människor än vad man normalt 
tänker på inom en teknisk utbildning. 180 

• Muntlig och skriftlig framställning. 182 
• Kommunikation. 204 
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• Presentationsteknik/muntlig framställning, retorik. 210 
• Att satsa på goda engelskakunskaper - både muntligt och skriftligt. 211 
• Läs kurser i vetenskaplig kommunikation. 224 

 
Programmering 

• Försök få grepp om programmeringen, den har jag haft mer nytta av än 
jag trott. 17 

• Programmering. 23 
• Det är viktigt att kunna 1) Python eller Perl, 2) R, 3) Linuxmiljön. 31 
• It/programmering kompetens 34 
• Mycket programmering i form av java, python, perl samt linuxverktyg 

som awk, sed och vim. 36 
• Att kombinera med följande: Programmering. 39 
• Det beror helt på inom vilket område de planerar att arbeta inom. 

Personligen skulle jag satsat mer på programmering eftersom jag har 
användning av det inom mitt jobb som forskare. 49 

• Svårt att sia om arbetsmarknaden, men programmering kommer alltid 
att vara gångbart på något sätt. 55 

• Lära sig att programmera. 62 
• Satsa på kunskaper inom programmering. 68 
• Programmering. 90 
• Lite mer programmering. 91 
• Programmering. 95 
• Programmering. 101 
• Programmering. 104 
• Programmering, inkluderat visualisering. 109 
• Lära sig programmera om man kan tänka sig göra det. 110 
• Programmering och dataanalys. Inte bara för bioinformatiker utan för 

alla. 125 
• Lär dig programmera! 128 
• Lär er programmera. 129 
• Programmering. 139 
• Läsa och öva mer på programmering 140 
• Programmering. 148 
• Programmering. 149 
• Programmering. 162 
• Programmering. 172 
• Programmering och IT, tråkigt men sant. 175 
• Programmering. 229 

 
Nätverka 

• Träffa och prata med så många ex-Xare som möjligt för att få en 
uppfattning om vad som finns efter examen 10 

• Att i ett tidigt skede skaffa sig ett nätverk inom arbetslivet. 15 
• Skapa ett socialt nätverk genom att medverka i föreningar/kår mm. 17 
• Knyt kontaktnät inför framtiden. 40 
• Engagera sig i föreningar etc. på fritiden för att skapa sig stora nätverk. 43 
• Det underlättar att få arbete efter utbildningen om man 

bygger/använder sitt nätverk redan under studietiden. Detta kan göras 
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med t.ex. projektarbeten under sommaren och vid val av Examensarbete 
48 

• Att gå på mycket events, mingel och företags- och alumnföreläsningar. 89 
• Engagera dig i olika aktiviteter utanför studierna för att få annan 

erfarenhet och utveckla din sociala kompetens! 111 
• Lär dig umgås med folk. 131 
• Passa på att lära känna bra personer som kan vara stöd och hjälp även 

senare. 157 
• Engagera dig vid sidan av dina studier, efter dina egna förutsättningar, i 

något som utvecklar dig om person. 165 
• Håll god kontakt med sina kursare, det kan resultera i jobb i framtiden. 

168 
• Nätverk är också en mycket viktig del av utbildningen. Passa på att delta 

i organisationer utanför programmet så att du breddar ditt nätverk så 
mycket som möjligt. Uppsala erbjuder oändliga möjligheter till 
nätverkande, ta vara på dem! 173 

• Samarbeta mera! Byt labbpartner/arbetspartner efter varje labb/arbete. 
174 

• Nätverka. 187 
• Större utbyte med näringsliv och studenter från andra institutioner - 

Pollacks, Ångström och BMC blir lite vid sidan av resten av studenterna 
som är personer de flesta kommer arbeta med senare. 194 

• Skapa kontakter. 195 
• Studiesocialt som teknologkåren eller nationerna. 204 
• Lär känna folk. 207 
• Försöka skaffa så mycket kontakter de bara kan, både inom och utom 

akademin. 212 
• Engagera sig i föreningsliv, gärna styrelsearbete. 222 
• Delta i det sociala livet och skapa ett bra kontaktnät som håller även 

efter avslutade studier. 236 
 
Projekt/projektledning 

• Arbeta i projekt. 3 
• Projektledning. 9 
• Projektledning. 12 
• Projektledning. 16 
• Projektkurser där man får öva på att jobba i och styra projekt. 18 
• Att kombinera med följande: Projektledning. 39 
• Projektarbeten. 48 
• Utnyttja möjligheten att låta ett projektarbete räknas som en kurs. 53 
• Engagera sig i projekt vid sidan av studierna. T.ex. kårverksamhet, spex 

osv. Det ger en möjlighet att öva projektledning, ledarskap, samarbete i 
grupp osv. 67 

• Mer fokus på projektplanering. 79 
• Arbeta mycket i projekt och grupper. 80 
• Att arbeta mer i projekt. 97 
• Projektledning. 114 
• Läsa kurser inom projektledning. 118 
• Projekt. 128 
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• Forskningsprojekt. 145 
• Projektledning. 177 
• Lära sig mer HUR man arbetar på ett företag, alltså hur projekt drivs. 191 
• Mer träning i att handa projekt. 201 
• Projektledning. 204 
• Jag tror att det är bra att läsa kurser i projektledning för jag tror att även 

X-ingenjörer kan komma att jobba som konsulter i olika projekt. 224 
 
Välj inriktning 

• Att bilda sig en uppfattning om huruvida man vill doktorera eller inte 
och om man inte vill det, se till att bredda sina kunskaper. 19 

• Bestämma ett ämnesområde att specialisera sig inom om man vill arbeta 
med produktutveckling. 25 

• Vad vill jag jobba med? Hitta ett område som intresserar er och som har 
en arbetsmarknad. Fokusera och välj sedan kurser som ger en tydlig 
inriktning mot det. 32 

• Fundera på vad du verkligen vill arbeta med. Vill du verkligen forska? 42 
• Profilera sig i det område där man finner intresse 53 
• Dra nytta av utbildningens valbarhet och designa din utbildning efter 

det. 58 
• Hitta någon nisch som det finns företag inom med jobb och satsa på att 

specialisera sig inom denna. 94 
• Det viktigaste är att veta sin egen inriktning. 98 
• Majoriteten doktorera av mina kursare. Känn efter om du vill göra det 

om inte, dra dig bort från labbet och välj kurser efter det. 119 
• Att tidigt fundera på vad man vill göra efter utbildningen och försöka 

anpassa sina val för att sticka ut i mängden när det är dags att ta nästa 
steg. 127 

• Fundera över dina mål och framtidsplaner och hur du bäst ska kunna nå 
dit. 152 

• Hitta något du tycker är roligt och försök skaffa specialistkunskaper 
inom det området. 159 

• Fokusera antingen på de traditionella civ.ing. kurserna som fysik, 
mekanik, elektronik. Eller slopa detta och satsa på biologi. 171 

• Vad man kan är viktigt men det är ännu viktigare att veta värdet av det 
man kan. Vad gör din profil attraktiv? 180 

• Att veta vad man vill göra inför sista tre terminerna gör att man har 
mycket enklare att skräddarsy sin utbildning via de valbara kurserna, så 
att man vid examen är utbildad och kan arbeta med exakt det man är 
intresserad av. 185 

• Tänk igenom dina egna mål och undersök vilka kurser du behöver 
fokusera på för att nå dem. 192 

• Funderar på vad de vill jobba med, skaffa sig relevant kompetens. 197 
• Det är nog bra att tidigt tänka på vad man skulle vilja göra efter 

utbildningen (även om jag nog inte gjorde förrän de sista 1-2 åren). 200 
• Försöka rikta in sig på ett område med de valbara kurser man har. 203 

 
Ha kul 

• Ta de kurser du tycker är roliga! Du blir bara bra på det du tycker är 
roligt! 5 
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• Läs sådant du tycker är roligt så är sannolikheten att du får jobba med 
det du tycker är roligt! 8 

• Satsa på de kurser som intresserar dig, men ge alla kurser en chans. 17 
• Läsa det man verkligen är intresserad av. 27 
• Fundera över det som ni tycker är roligt och är intresserade av och vad ni 

ser för framtid efter studierna. 32 
• Läs det du är intresserad av, men ha en plan för framtida arbete. 55 
• Tänk inte "jag ska bli molekylär biotekniker". Tänk "jag ska göra något 

roligt som tillför värde". 58 
• Ha kul. Om man inte har kul så lär man sig inget. 60 
• Ha kul. 131 
• Läs det du är intresserad av i första hand och välj taktiskt i andra hand. 

142 
• Hitta det du brinner för och satsa på det. 146 
• Satsa på det du är intresserad av och välj extra kurser (inom eller utanför 

programmet) inom detta. Se till att ha roligt. 157 
• Hitta något du tycker är roligt och försök skaffa specialistkunskaper 

inom det området. 159 
• Ha kul! 173 
• Man måste ju utgå från intresse. 202 
• Det man tycker är roligt - det blir man ofta bra på. 223 
• Skulle rekommendera de att satsa på det de tycker är kul. 233 
• Det inom utbildningen man själv brinner för och skulle vilja fortsätta 

utveckla efter examen. 236 
 
Ekonomi 

• Kanske komplettera med ekonomi. 15 
• Ta en dubbelexamen i ekonomi 33 
• Att kombinera med följande: Företagsekonomi. 39 
• Ta tillfället i akt att läsa andra kurser på UU som du är intresserad av, t 

ex inom ekonomi. 40 
• Ekonomi. 45 
• Komplettera med kurser i företagsekonomi om du vill jobba på ett 

företag, oavsett om det är inom R&D. 58 
• Ekonomi. 65 
• Läsa extra företagsekonomi. Ex entreprenörsskolan eller dubbelexamen i 

ekonomi. 82 
• Ekonomi. 114 
• Kombinera utbildningen med ekonomi/juridik för att få en större bredd. 

130 
• Komplettera med t.ex. ekonomi. 141 
• Läs lite ekonomi. 167 
• Läsa företagsekonomi för att få koll på hur företag styrs. 168 
• Bredda dina kunskaper genom att läsa någon kurs i ekonomi. 173 
• Läs ekonomi vid sidan av, inte minst för att få perspektiv på 

ingenjörsstudierna. 194 
• Läs ekonomi! 199 
• Ekonomi. 204 
• Ekonomi. 214 
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Utlandsstudier 

• Internationella studier och utbyten. 14 
• Åk utomlands och plugga, t ex med Erasmus. 40 
• Utbytesår, exjobb utomlands eller dylikt. 43 
• Gör gärna ett eller flera år utomlands. 48 
• Studera utomlands. 80 
• Internationella studier. 93 
• Passa på att åka utomlands. 107 
• Jag rekommenderar alla att plugga utomlands 114 
• Gör forskningspraktik på företag eller utomlands. 136 
• Utlandsstudier. 141 
• Utbytesstudier. 145 
• Försök få till ett utbyte till ett internationellt universitet under 

studietiden eller examensarbetet. Det har gett mig otroligt mycket att 
vara helt bekväm på italienska och engelska. 155 

• Studera utomlands. 181 
• Studera utomlands. 199 
• Åk utomlands inom studietiden så mycket som möjligt. 208 
• Studera utomlands. 217 
• Forskningspraktik utomlands är toppen! 222 

 
Statistik 

• Se till att läsa statistik!! 54 
• Läsa statistik. 56 
• Statistikkunskaper är ett kraftigt verktyg som alla branscher använder sig 

av och som efterfrågas. 78 
• Mer fokus på statistik. 79 
• Statistik. 101 
• Statistik. 114 
• Statistik. 139 
• Statistik. 148 
• Användningen av statistiska metoder för utvärdering av försök, 

försöksplanering med mulitvariata försök (Design For Six Sigma, Design 
of Experiments). Detta ingår dessvärre inte i utbildningen. 166 

• Applicerad statistik. 177 
• Statistik. 182 
• Läs extra statistik. 188 
• Statistik. 213 
• Statistik, statistik statistik!!!!! 218 
• Statistik. 229 

 
Hålla koll på arbetsmarknaden 

• Titta på arbetsmarknaden. Vart finns det jobb? 32 
• Förstå hur biotech-industrin fungerar, alltså den privata sektorn. Att det 

finns flera olika användningsområden, ex läkemedel, textil, livsmedel 
etc. 44 

• Det viktigaste är att få in en fot någonstans, så kolla upp vad dina 
målföretag har för önskemål om vad du bör kunna och läs de kurserna. 
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Då blir det mycket enklare att få göra ett exjobb eller praktik där. 58 
• Prata med folk i arbetslivet för att kunna sätta sig in i ett liv efter 

studierna. 63 
• Koppla utbildningen till "verkligheten" och uppdatera er på vad som 

händer i ert område i industrin. 74 
• Sätta sig in i hur arbetsmarknaden fungerar: vad arbetsgivare söker, vilka 

meriter som premieras, hur karriärmöjligheterna ser ut osv. 92 
• Börja tidigt sondera jobbmöjligheter. Vi fick höra att vi skulle bli 

headhuntade, blev inte riktigt så. 134 
• Håll stenkoll på bioteknikföretagen i Uppsala och världen. Ställ frågorna: 

Vad arbetar de med? Vad vill de att jag ska ha för kunskaper? Vad kan 
jag bidra med för kunskaper som de inte har tillgång till. 153 

• Förstå hur arbetslivet ser ut i god tid innan examen. 180 
• Var aktiv på arbetsmarknadsdagar för att få information om vad man 

kan jobba med efter examen. 184 
• Funderar på vad de vill jobba med, kollar upp om det finns arbete att få. 

197 
• Ta reda på vilka alternativ man har efter studierna. 207 

 
Skapa kontakt med företag 

• Försöka få kontakt med arbetslivet under studietiden. 7 
• Mer kontakt med olika bioteknikföretag. 57 
• Delta i så mycket företagsevent som möjligt för att bredda kontakterna 

inför kommande arbetssökningar. 61 
• Ta själv kontakt med privata företag och diskutera vad marknaden 

efterfrågar. Detta kan vägleda studenten i sina val av egna kurser. 76 
• Företagskontakt. 95 
• Se till att skaffa sig kontakter inom området man vill jobba vidare inom 

redan under studietiden. 105 
• Försök hitta så mycket bryggor till näringsliv och forskare som möjligt. 

Prata med föreläsare, gå på seminarier, gå på alla studiebesök som hålls. 
Försök att ordna egna studiebesök, fråga runt bland företag om man får 
komma och titta ett gäng studenter. 153 

• Mer kontakt med företag 170 
• Interaktion med företag på alla sätt som går. 204 
• Skaffa kontakter inom industrin. 235 

 
Övrigt 

• Processutveckling, både stor och småskaligt. 1 
• Verkligen lära sig Excel. 4 
• Värdefullt att kunna någon typ av "lean" metod som Scrum eller 

Kanban, och att ha kört ett större grupparbete med en kanbantavla 6 
• Ta till sig mer av industrins önskemål. Försöka förstå att det som ingår i 

utbildningen inte ligger speciellt nära vad företag är ute efter. 11 
• Kanske komplettera med juridik och/eller ett tredje språk. 15 
• Läkemedelsutveckling 16 
• Använd utbildningens bredd för att hitta det du tycker är intressant. 

Använd lärarna för att få svar och förklaringar när du kört fast. 17 
• Jag har tyvärr ingen koll, jag jobbar inte inom fältet. 20 
• Finslipa dina sociala färdigheter. Lär dig att noggrant men effektivt 
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dokumentera ditt arbete (t.ex. laborativt eller mötesanteckningar). 21 
• Ta vara på matten och fysiken som erbjuds 22 
• Eftersom jag läste bioinformatik och var mer intresserad av 

programmering och datakunskap så skulle jag rekommendera alla att ta 
vara på och läsa mer databashantering och om möjligt kravställning, 
testning och utvärdering av datasystem. 23 

• VÅGA byta inriktning även om det innebär att man inte sitter med sina 
vänner på föreläsningarna. 27 

• Lära sig mer detaljer kring det laborativa arbetet. 37 
• Skulle föreslå att varje student mer aktivt skulle få handledning i val av 

kurser för att anpassa utbildningen i så stor utsträckning som möjligt 
efter individens behov. 38 

• Att verkligen utnyttja tillfällena att labba praktiskt, ställ massor av frågor 
till labbhandledare och se till att alltid förstå vad du gör på labbarna. Ta 
tillfället i akt att läsa andra kurser på UU som du är intresserad av, t ex 
inom språk eller juridik. 40 

• Jag tycker redan att dagens studenter på x-programmet möter de krav 
som ställs. Vi får ständigt in nya examensarbetare som imponerar med 
sin inställning och breda bas. 41 

• Det vanliga, gå kurser i kinesiska, juridik, IT o.s.v. Om någon är 
intresserad av forskning får de gärna söka till institutionerna inom 
medicinska och farmaceutiska vetenskaper, trots att det är 
"medicinarnas" revir finns mycket forskning som passar bättre för 
ingenjörer 45 

• Presentation av ämnen man själv ännu inte behärskar. Intresse-forskning 
av områden utanför det ämnesspecifika. 47 

• Studera för att lära er på riktigt snarare än att tentaplugga. 50 
• Behåll bredden och tänk på att generella färdigheter är mer värda än vad 

du tror. Satsa aldrig på ett enda kort. Det enda du vet är att framtiden är 
oviss. Saker du inte tror är användbara idag kan vara mycket användbara 
i framtiden. 51 

• Fundera på vilket område man är mest intresserad av och börja spana 
efter möjliga exjobb, i tid. 54 

• Läsa farmaci, processteknik samt GMP-regelverk 56 
• Komplettera med kurser i språk om du vill jobba på ett företag, oavsett 

om det är inom R&D 58 
• Man behöver inte plugga dygnet runt för att få ett bra jobb. 62 
• Fokusera mer på kurser som riktar sig mot den biotekniska industrin t ex 

proteinbioteknologi alternativt välja mer IT-inriktade kurser. 64 
• Medicin. 65 
• Satsa på kunskaper inom matematik. 68 
• Minst ett språk förutom engelska. Dubbelexamen i humaniora. Behovet 

av utbildning i ekonomi är överskattat 69 
• Skaffa ytterligare en kompetens i ett icke-naturvetenskapligt ämne som 

ger dig ännu större bredd 70 
• De grundläggande kurserna är mycket bra för en grund och att snabbt ta 

till sig ny information och hantera den, medan de specifika ger en 
allmänbildning inom vårt område. D.v.s. alla kurser är viktiga om än 
mycket få detaljkunskaper. 75 

• Läs andra kurser utanför tek-nat. 80 
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• Lär er ISO, GMP, kvalitetsteknik. 81 
• Läs multivariat dataanalys. 84 
• Läs extra IT vid sidan om programmet för att ha ett hyfsat välbetalt och 

utmanande jobb som möjlig backup om det inte går att hitta särskilt 
många jobb inom Bioteknik/Bioinformatik. 85 

• Försöka fundera på inom vilka företag/arbetsområden som de olika 
kurserna är användbara. 87 

• Jobba för att få in arbetslivsförberedande delar i utbildningen och i X-
sektionen. Jag skulle även rekommendera att våga tänka ett par år framåt 
och granska sin utbildning så att man har de kvalifikationer för ett yrke 
man vill arbeta med. Och utnyttja förbund som Sveriges ingenjörer och 
Unionen! 89 

• Programmering, statistik och matematik är det som skiljer X från 
resterande biologer. Medicinsk IT kommer också att mogna och växa 
under de kommande åren. 90 

• Inrikta en del mot forskning en annan mot industri. 96 
• Utbilda sig inom NGS. 97 
• Renodla en kompetens inom programmering eller labbverksamhet eller 

statistik. Något att lyfta fram som det du är riktigt bra på, med de andra 
ämnena som något som ger bredd. 101 

• Vill man ut och arbeta praktiskt (ej doktorera) inom läkemedels-
industrin bör man nog läsa till en hel del gmp och liknande. 102 

• Häng med i samhällsdebatten ekonomiskt, politiskt och tekniskt 
(iPhone, iPad och dylikt kan bli ditt viktigaste verktyg). Förstå 
arbetsflöden i forskning och vad som driver forskning, inte bara detaljer. 
103 

• Problemlösning 104 
• Fundera om man vill jobba inom forskning eller näringslivet. Fundera 

om man vill jobba i Sverige eller kan tänka sig att jobba utomlands. 105 
• Jag vet inte eftersom jag tror att den bästa lösningen är att låta 

marknaden av studenter stabiliseras mot antalet jobb. Vad som är riktigt 
bra med X är att den ger bra förutsättningar för forskarstudier för de 
som vill göra det. 106 

• Om du vill bli doktorand inom medicin: läs försöksdjursvetenskap. 107 
• Det beror väldigt mycket på vad man vill. Strategiskt kan förstås vara att 

satsa på marknad, sälj, ledarskap för att få ett välbetalt jobb. Forskning 
och utveckling inom biotech har färre jobb och sämre betalt är min 
erfarenhet. 110 

• Om du vill jobba inom näringslivet, gör ditt examensarbete på ett 
företag! 111 

• Koncentrera sig på att förstå bakgrunden i det man gör och varför. Man 
måste inte lära sig alla detaljer utantill om allting (förutom till tentan). 
Detaljerna lär man sig när man arbetar/forskar om det senare. 
Huvudsaken är att man känner till metoder, instrument, tekniker, 
processer och har prövat på dem, och varför man använder dem i 
forskning och på företag. Arbetet sköter sig själv när man jobbar inom 
ett fält, men "runtomkring kunskapen" om andra fält underlättar mycket 
och uppskattas ofta. 112 

• För mig har mina laborativa kunskaper varit av stor vikt. Att kunna 
identifiera en intressant frågeställning och sedan finna ett sätt att 
undersöka den. Det är viktigt att veta vilka metoder som står till buds. 
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Det är viktigt att förstå bioinformatik även om det inte är ens 
huvudsakliga sysselsättning. 113 

• För studenter som vill forska eller jobba inom akademin skulle jag tipsa 
om att läsa alla rekommenderade kurser. Men för studenter som vill 
arbeta utanför akademin skulle jag tipsa om att välja kurser som statistik, 
ekonomi och projektledning vid sidan om X-programmets kurser. 114 

• Proteinbioteknologin borde alla som vill ut på företag göra. Gå kurs i 
GMP, och i LEAN. Se till att du kan Officepaketet bra. Gör ex-jobbet 
på ett företag om du är osäker på om du vill doktorera. Sedan skulle jag 
även tycka att en liten kurs i slutet av fjärde året i jobbsökning aldrig 
skulle vara fel. 115 

• Läsa kurser inom validering och verifiering och kvalitetsledning, 118 
• Förstå saker i grunden. Främst Kemi, Fysik och Matematik. Ämnen som 

ekonomi, marknadsföring, organisationsteori mm. är intuitivt och lätt att 
lära sig senare i livet. 121 

• Tänk mera på vad du vill göra efter utbildningen. Man behöver inte vara 
helt säker på sitt mål, men man ska söka olika möjligheter och försöka 
prova på dem så mycket det går. 123 

• Skaffa två "spetskompetenser". 128 
• Att satsa mer direkt på biologin om man vill bli doktorand. 130 
• Gå entreprenörsskolan! 135 
• Var även inte rädd för de tyngre kurserna inom bioinformatik. Att lära 

sig arbeta i labbet går ganska fort men med en gedigen kunskap inom 
programmering och statistik så blir experimentuppställningarna 100 ggr 
bättre. 139 

• Mer problemlösning (men inte i form av labbar). Bredda kompetensen 
genom att välja något utanför bioteknik-området om möjligt för valbara 
kurser. Bredda istället för att snöa in på något smalt område. 143 

• Databasteknik. 148 
• Strunta i detaljkunskaper, som namn på olika gener/proteiner - sikta på 

övergripande kunskaper. Läs kurer inom processteknik, maskin, 
instrument, mätteknik (allmänt ingenjörskurser). Även om man är helt 
inriktad på doktorera så bör man i slutänden ha koll på vad näringen har 
för möjligheter och begränsningar. 153 

• Om man är intresserad av Informatik delen så tycker jag man ska läsa IT 
istället. Då har man större möjligheter i arbetslivet 154 

• Det jag känner att jag mest har med mig från tiden på X är bredden av 
kunskap inom naturvetenskap. Jag jobbar inte direkt med matte, 
programmering eller fysik. Men jag kommer ständigt i kontakt med 
dessa ämnen och då är just bredden en styrka. Att det inte är första 
gången man hör talas om någon statistisk metod eller ett fysikaliskt 
fenomen är en stor styrka som mina kollegor från t.ex. biologi- eller 
kemi- mastersprogram inte har på samma vis. Så satsa på alla kurser! Ta 
även alla labbar på allvar. I mitt yrke är planering av laborationer och 
utförande A och O. 155 

• skaffa en tydlig teknisk fördjupning, om man vill jobba inom FoU. 158 
• Försök att hitta ett exjobb relaterat till det du vill göra senare. 159 
• Vill du disputera så är utbildningen utmärkt, och du vill förvärvsarbeta 

efter utbildningen så byt program. 161 
• Läs några extra kurser inom miljö/energi. 162 
• Det beror på vilken del av arbetslivet de vill till. Om de inte har en klar 
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syn av detta och kan satsa extra på relevanta ämnen så är det lika bra att 
köra hårt i alla ämnen och se vad man blir intresserad av. För när man 
kan nått jävligt bra så blir det intressantare. 163 

• Ta det lugnt och sätt upp tydliga delmål. Bli väl medveten om dina 
styrkor och begränsningar inom vetenskap och se till att andra vet att du 
vet. Det är lättare att vara nöjd med att anställa någon som vet om att 
den behöver mer tid till presentationer, men mindre till programmering, 
än någon som visar sig behöva det efter hand. 164 

• Att kunna handskas med olika sorters människor är mycket, mycket, 
viktigt. Ta dig vatten över huvudet, gör något som är för svårt. Pressa dig 
till dina egna gränser, på dina egna villkor, så vet du hur mycket du 
klarar och hur du reagerar på stress. Gör det innan du kommer ut i 
arbetslivet. Förhoppningsvis kommer du då att märka att arbetslivet 
kräver mindre av dig än vad du redan under studietiden har känt att du 
klarar av :) 165 

• Gärna kurser i management om man har intresset. Jag gjorde inget av 
det men tror det kan vara bra. Lära sig _metoder_ för att ställa upp, 
planera, definiera och lösa en/ett uppgift/problem efter en viss tidplan 
och eventuellt ekonomisk plan. 167 

• Börja slipa på cv tidigt. 168 
• För en karriär i näringslivet har den kommersiella kunskapen varit 

oerhört nyttig. Sikta på att skaffa en god analytisk förmåga och på att 
kunna applicera denna på andra områden än bioteknik. 173 

• En förmåga att hantera de stora datamängder som finns inom biologin 
idag är väldigt viktigt för en blivande X:are. 176 

• Utbildningar i produktionseffektivisering. 177 
• Satsa på att skapa en verktygslåda, det är mycket viktigt att lära sig hur 

man analyserar information, drar slutsatser, argumenterar för sin slutsats. 
178 

• Att hitta en balans mellan privatliv och studier och inte överprestera. 
Programmet är så komplett att man får en bra verktygslåda med sig ut i 
arbetslivet oavsett betyg (3,4 el 5 var det på min tid). 179 

• Inte fokusera för mycket på detaljer utan försöka se en helhet. 182 
• Läs extra bioinformatik. 188 
• Satsa på att lära dig allt ordentligt, även det som är tråkigt och svårt! Det 

handlar om mer än att få ett jobb. När man väl sitter där så vet man 
aldrig vilken kunskap det är som man plötsligt har nytta av. 198 

• Läs marknadsföring. 199 
• Mer generiska kunskaper och mer internationella aspekter. Även mer 

reflektioner över hållbar utveckling. 201 
• Jag inser att jag är väldigt ointresserad av forskning så därför verkar det 

dumt att ge ett generellt råd som säger "läs ekonomi också". Jag tycker ju 
att det är vansinnigt att man skall behöva ta två examina för att kunna 
känna sig trygg i att kunna få jobb. 202 

• För studenter som valt inriktning bioinformatik: Läs så generella kurser 
som möjligt i matematik, statistik och data för att öka möjligheten att få 
jobb efter utbildningen. 206 

• Våga fråga om folk man känner kan fixa intervjuer. 207 
• Välja kurser och projekt som har stark koppling med industrin eller 

verkligheten. Lösningsorienterade kurser där man får ta sig an olika 
frågeställningar och lösa dem på bästa sätt i grupp eller enskilt. Gärna 



	  56	  

med koppling till verkligheten. 210 
• Att vara medvetna om att de får en mycket bred grund och vara beredda 

på att de i slutändan bara kommer att använda en begränsad del av detta 
i arbetslivet. Att bli mästare på att lära sig saker snabbt - det mesta man 
behöver lär man sig ändå i sitt arbete. 211 

• Många kurser som jag under studietiden upplevde som tråkiga har varit 
dem som jag har haft mest nytta av och som jag önskar att jag hade varit 
mer engagerad under så att jag lärt mig mer. 213 

• Svårt att säga, om personen är intresserad av industri istället för 
forskning, läsa entreprenörsskola och/eller ekonomi. 214 

• Att (trots tidsnöd) även förkovra sig utanför det som utbildningen 
omfattar. Det behöver inte vara akademiskt men att "hänga med" i vad 
som händer inom andra sfärer/samhället i stort är alltid viktigt. 215 

• I mitt tycke är man faktisk mycket väl förberedd att möta arbetslivets 
krav och förväntningar. I vissa avseende hävdar jag att tempot snarare 
sänks när man börjar jobba. 216 

• Läs intressanta kurser utanför X också. Skaffa gärna en mentor! 222 
• Bredd är bra. 223 
• Läs kurser i produktion. Och annat som är roligt, till exempel 

evolutionär genetik. 224 
• Att ta till vara bredden i utbildningen- man vet aldrig vilka kunskaper 

som kommer att vara mest användbara i sitt framtida yrkesliv. 225 
• Försöka se kopplingen till verkliga problem i forskning och industri och 

då hitta vad man vill jobba vidare med. 230 
• Jobba med att snabbt sålla, värdera och strukturera information. Att 

våga djupdyka i det som verkar för en själv, t.ex. laborativt arbete, (föda 
sina styrkor) och samtidigt våga prioritera ner det som kanske upplevs 
som återvändsgränder, t.ex. programmering (notera sina svagheter). 232 

• Svårt. Biotek har det tuff och med Kinas ökande frammarsch kommer 
sektorn i Europa minska. Skulle rekommendera de att satsa på det de 
tycker är kul. Sen är det upp till skolan att erbjuda relevanta kurser 
(med industrikoppling) 233 
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13. Bilaga 3 – Enkät 
	  
 

Bakgrundsdata och examensarbete 

 
1. Kön  

o Man 

o Kvinna 

 

2. Vilket år startade du dina civilingenjörsstudier vid Uppsala universitet? (Ange årtal med  

 fyra siffror)  __________ 

 

3. Vilket år tog du ut din civilingenjörsexamen? 

o 2003 

o 2004 

o 2005 

o 2006 

o 2007 

o 2008 

o 2009 

o 2010 

o 2011 

 

4. I vilket ämne har du din civilingenjörsexamen? 

o Bioinformatik 

o Molekylär bioteknik 

 

5. a) Var gjorde du ditt examensarbete? 

o Forskningsavdelning vid UU 

o Entreprenörsskolan 

o Annat universitet/högskola 

o Företag 

o Myndighet 

 

5. b)  Gjorde du ditt examensarbete utomlands (även om det var genom UU)? 

o Ja 

o Nej 
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6. Har du ytterligare examen på universitetsnivå? 

o Nej 

o Ja (ange vilken nedan) 

Om du svarat "Ja" på frågan ovan, ange vilken/vilka: 

__________________________________________________ 

 

 

Allmänt omdöme 

 
7. a)  Har du nu – så här något/några år efter dina studier på X-programmet – ändrat uppfattning 

om värdet av dina studier jämfört med när du precis hade slutfört studierna?  

o  o  o  o  o  

Ja, jag är 

mycket mer 

negativ nu 

Ja, jag är något 

mer negativ nu 

Nej, jag har inte 

ändrat 

uppfattning 

Ja, jag är något 

mer positiv nu 

Ja, jag är 

mycket mer 

positiv nu 

   

 Motivera gärna ditt svar!  

__________________________________________________ 

 

7. b)  Så här i efterhand, skulle du ha valt: 

I) något annat utbildningsprogram? 

o   Ja (ange vad nedan) 

o   Nej 

II) någon annan studieort än Uppsala? 

o Ja (ange vilken nedan) 

o Nej 

Om du svarat "Ja" på någon av frågorna ovan, ange program och/eller ort nedan: 

__________________________________________________ 

 

8. Sammanfattningsvis, i hur hög grad instämmer du i nedanstående påstående? 

Jag är mycket nöjd med studierna på X-programmet 

o 1. (Instämmer inte alls) 

o 2. 

o 3. 

o 4. 

o 5. (Instämmer i mycket hög grad) 
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Färdighetsträning 

Dessa två frågor behandlar färdighetsträning. Den första frågan behandlar din syn på den övning 

du fått genom studierna på X-programmet, och den andra frågan behandlar den förmåga du 

utvecklat. 

 
9. Hur bedömer du den övning som studierna på X-programmet gav när det gäller a) – i)  

 nedan? 

 

 1. 

Mycket 

missnöjd 

2. 

Ganska 

missnöjd 

3. 

Varken 

nöjd eller 

missnöjd 

4. 

Ganska 

nöjd 

5. 

Mycket 

nöjd 

 

(Förekom 

inte) 

a) göra muntliga presentationer o  o  o  o  o  o  

 

b) redogöra/rapportera skriftligt o  o  o  o  o  o  

 

c) kritiskt värdera information o  o  o  o  o  o  

 

d) argumentera o  o  o  o  o  o  

 

e) självständigt lösa problem o  o  o  o  o  o  

 

f) läsa och förstå vetenskapliga texter o  o  o  o  o  o  

 

g) tillämpa vetenskapliga metoder o  o  o  o  o  o  

 

h) arbeta i grupp o  o  o  o  o  o  

 

i) laborera o  o  o  o  o  o  

 

j) programmera o  o  o  o  o  o  
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10. Genom studierna på X-programmet har jag utvecklat en god förmåga... 

 

 1. 

(Instämmer 

inte alls) 

2.  3.  4.  5. 

(Instämmer 

i mycket 

hög grad) 

 

(Förekom 

ej) 

a) till självständigt arbete o  o  o  o  o  o  

 

b) till kritisk bedömning o  o  o  o  o  o  

 

c) till muntlig kommunikation på svenska o  o  o  o  o  o  

 

d) till muntlig kommunikation på engelska o  o  o  o  o  o  

 

e) till skriftlig kommunikation på svenska o  o  o  o  o  o  

 

f) till skriftlig kommunikation på engelska o  o  o  o  o  o  

 

g) att följa kunskapsutvecklingen inom det 

område som utbildningen avser 

o  o  o  o  o  o  

 

h) att diskutera och kommunicera inom 

det område som utbildningen avser 

o  o  o  o  o  o  

 

i) att självständigt lösa problem inom det 

område som utbildningen avser 

o  o  o  o  o  o  

 

j) att förklara ämnesspecifika frågor för 

personer utan fackkunskaper 

o  o  o  o  o  o  

 

k) att arbeta analytiskt o  o  o  o  o  o  

 

l) att samarbeta o  o  o  o  o  o  

 

m) att förstå engelskspråkig facklitteratur o  o  o  o  o  o  

 

n) att laborera o  o  o  o  o  o  

 

o) att programmera o  o  o  o  o  o  

 

p) att identifiera och avgränsa problem o  o  o  o  o  o  

 

q) att snabbt få överblick över ett 

omfattande material 

o  o  o  o  o  o  
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Internationalisering 

 

11. Internationella perspektiv kan ta sig olika uttryck. Markera samtliga alternativ som gäller  

 för dina studier på X-programmet. 

 

o   en eller flera av kurserna har haft tydliga internationella perspektiv 

o   jag har haft lärare med internationell erfarenhet  

o   jag har tagit del av erfarenheter från utbytesstudenter/utländska masterstudenter i  

  samband med studierna 

o jag har under tiden på X-programmet bedrivit studier utomlands 

o annat internationellt perspektiv under studierna på X-programmet 

o (jag har inte kommit i kontakt med något internationellt perspektiv i mina studier på X- 

  programmet) 

 

Mål för utbildningen 

 

12. I högskoleförordningens examensordning från 2007 indelas målen för respektive examen  

 i tre områden: 1) kunskap och förståelse, 2) färdigheter och förmåga samt 3)  

 värderingsförmåga och förhållningssätt. Denna fråga överlappar med fråga 10 som  

 innehåller mera specificerade beskrivningar av det som ingår i högskoleförordningens  

 mål. Målformuleringarna i högskoleförordningen är mycket allmänt skrivna och gäller  

 nationellt för alla civilingenjörsprogram. 

 

Kunskap och förståelse 

För civilingenjörsexamen skall studenten... 

 

12. a) visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet  

 samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  

 

12. b) visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i  

 matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av  

 området 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
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Färdighet och förmåga 

För civilingenjörsexamen skall studenten... 

 

12. c) visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera  

 och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete  

 och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 

 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  

 

12. d) visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar 

 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  

 

12. e) visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter  

 inom givna ramar 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  

 

12. f) visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att  

 modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information 

 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  

 

12. g) visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till  

människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbar utveckling 

 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
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12. h) visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning 

 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  

 

12. i) visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 

i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den 

kunskap och de argument som ligger till grund för dessa 

 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För civilingenjörsexamen skall studenten... 

 

12. j) visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga 

och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 

utvecklingsarbete 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  

 

12. k) visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors 

ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och 

arbetsmiljöaspekter 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  

 

12. l) visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla 

sin kompetens 

 

Hur väl anser du att du 

uppfyller ovanstående mål? 

1. (Inte alls) 2. 3. 4. 5. (I mycket 

hög grad) 

o  o  o  o  o  
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Studentinflytande och utveckling 

 

13. a) Hur nöjd är du med den möjlighet ni studenter hade att påverka upplägg och 

genomförande av studierna på X-programmet? 

o   Mycket missnöjd 

o   Ganska missnöjd 

o   Varken nöjd eller missnöjd 

o   Ganska nöjd 

o   Mycket nöjd 

o   Ingen uppfattning 

 

13. b) Motivera och kommentera gärna! 

__________________________________________________ 

 

14.  Vad anser du var särskilt bra med studierna på X-programmet? 

__________________________________________________ 

 

15.  Vad anser du kan förbättras i undervisningen på X-programmet? 

__________________________________________________ 

 

 

Vad gör du nu 

 

16. I vilken grad anser du att informationen om arbetsmarknaden (inom akademin och 

utanför akademin) du fick från lärare, studievägledare och annan administrativ personal 

under din studietid på X-programmet var tillräcklig? 

o 1. (Inte alls) 

o 2. 

o 3. 

o 4. 

o 5. (I hög grad) 

 Kommentarer: 

__________________________________________________ 

 

  



	   65	  

17. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 

o Förvärvsarbetar 

o Är doktorand   

o Studerar vid högskola/universitet inom teknisk-naturvetenskapligt område 

o Studerar vid högskola/universitet, annat ämne/utbildning  

o Annan typ av studier 

o Arbetssökande/arbetslös 

o Föräldraledig 

o Sjukskriven (längre tid) 

o Annat 

 

18. Skulle du kunna tänka dig att söka till forskarutbildningen? 

o Ja, jag är redan doktorand 

o Ja, jag har redan disputerat 

o Jag har varit doktorand, men har avbrutit studierna 

o Ja, jag har sökt till forskarutbildningen, men fick ingen plats 

o Ja, jag skulle kunna tänka mig att söka till forskarutbildningen  

o Nej, troligtvis inte 

o Nej, absolut inte 

 

 
Frågorna 19 - 27 besvaras av dig som har förvärvsarbetat efter examensarbetet 
(eller är/har varit doktorand). Du som ej har arbetat (eller varit doktorand) 
efter ditt examensarbete, fortsätt på fråga 28. 
 

 

19. a) Hur lång tid efter avslutade studier fick du ditt första arbete (eller påbörjade 

forskarutbildningen)? 

o Innan jag avslutade min utbildning    

o Mindre än en månad   

o 1–6 månader 

o 7–12 månader  

o Mer än 12 månader 

 

19. b) Var detta arbete relevant i förhållande till din utbildning? 

o Nej    

o Ja, i viss mån   

o Ja, i ganska hög grad 

o Ja, i hög grad  
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20. Hur stor del av den tid som du har förvärvsarbetat (eller varit doktorand) har du arbetat 

inom ett område där du har fått användning av din civilingenjörsutbildning? 

o Inte alls  

o Mindre än halva tiden 

o Ungefär halva tiden 

o Mer än halva tiden 

o Hela tiden 

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

 Inte alls I viss mån I hög grad 

a) göra muntliga presentationer o  o  o  

b) göra skriftliga presentationer o  o  o  

c) kritiskt värdera information o  o  o  

d) argumentera o  o  o  

e) självständigt lösa problem o  o  o  

f) läsa och förstå vetenskapliga texter o  o  o  

g) tillämpa vetenskapliga metoder o  o  o  

 

h) förklara ämnesspecifika frågor för personer utan 

fackkunskaper 

o  o  o  

i) arbeta i grupp o  o  o  

j) du kan laborera o  o  o  

k) du kan programmera o  o  o  

 

22. a) Har du några universitets/högskolestudier, utanför det teknisk-naturvetenskapliga 

området, som du anser har förbättrat dina möjligheter på arbetsmarknaden?  

o  Ja o  Nej o  Vet ej 
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22. b) Ange inom vilket/vilka huvudområden: 

o   Ekonomi 

o   Humaniora/samhällsvetenskap 

o   Medicin/farmaci 

o   Språk  

o   Annat 

 

22. c) Ange ämne/ämnen: 

__________________________________________________ 

 
Frågorna 23 - 27 besvaras av dig som för närvarande har någon form av 
anställning, är doktorand eller egen företagare. 
 

23.  Inom vilken arbetsmarknadssektor har du för närvarande en anställning? 

o   Statliga sektorn 

o   Kommunala sektorn 

o   Landstingssektorn 

o   Företagssektorn  

o   Eget företag 

o   Ideell organisation/NGO 

 

24.  Vilken typ av anställning har du för närvarande? (Markera endast det alternativ som 

stämmer bäst för din del.) 

o Anställning – tills vidare 

o Anställning – tidsbegränsad (t.ex. vikariat, projektanställning) 

o Timarvoderad  

o Anställning som doktorand med doktorandtjänst eller utbildningsbidrag 

o Egen företagare 

o Annat 

 Om du svarat "Annan", ange vilken: 

__________________________________________________ 

 

25.  Beskriv vad du arbetar med! (T.ex. arbetsgivare, yrkestitel, huvudsakliga 

arbetsuppgifter.) 

__________________________________________________ 

 

26.  Hur väl stämmer dina nuvarande arbetsuppgifter med din utbildningsnivå? 

 Jag anser att arbetsuppgifterna i mitt nuvarande arbete är: 

o alltför kvalificerade 

o något för kvalificerade 

o motsvarande min utbildningsnivå  

o något för okvalificerade 

o alltför okvalificerade 
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27.  I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden? 

 

27. a) Jag är mycket nöjd med mitt nuvarande arbete 

 

1. (Instämmer inte 

alls) 

2. 3. 4. 5. (Instämmer i mycket hög 

grad) 

o  o  o  o  o  

 

27. b) Ämnesinnehållet i min civilingenjörsutbildning är relevant i relation till mitt nuvarande  
 arbete 

 

1. (Instämmer inte 

alls) 

2. 3. 4. 5. (Instämmer i mycket hög 

grad) 

o  o  o  o  o  

 

27. c) Jag har stor användning av mina kunskaper från X-programmet i mitt nuvarande arbete 

 

1. (Instämmer inte 

alls) 

2. 3. 4. 5. (Instämmer i mycket hög 

grad) 

o  o  o  o  o  

 

 

 

Frågorna 28 och 29 besvaras av ALLA: 

 

28.  Vad skulle du föreslå dagens studenter som läser X-programmet att satsa på under 

utbildningstiden för att bättre kunna möta det kommande arbetslivets krav och 

förväntningar? 

__________________________________________________ 

 

 

29.  Har du några övriga synpunkter på det som behandlas i enkäten får du gärna skriva dem 

här nedan. 

__________________________________________________ 
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Stort tack för dina svar och synpunkter! 
Som tack för att du tagit dig tid att besvara enkäten skänker IBG för din räkning 100 kr till en 

ideell organisation. 

 

Vilken organisation vill du att dina 100 kr skall gå till? 

o   Cancerfonden 

o   Läkare utan gränser 

o   Vi-skogen 

o   WWF 

o   Annan organisation 

 

Om du valt annan organisation, ange vilken (endast organisationer godkända av Stiftelsen för 

insamlingskontroll): 

________________________________________________________ 

 

Avslutning 
Dina svar är anonyma, och kan på intet sätt spåras. (Läs mer om detta i Integritetspolicyn). 

	  


