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1. Bakgrundsdata och examensarbete 

Bakgrund och syfte 
Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) brukar med några års mellanrum 
genomföra utvärderingar av utbildningsprogrammen genom att skicka ut en enkät till 
tidigare studenter. Den senaste enkätundersökningen genomfördes 2008 och gällde för 
perioden 2004–2007. Utvärderingarna används för att kartlägga styrkor och svagheter 
hos programmen som ett av flera verktyg i vidareutvecklingen av programmen. Denna 
gång har fler program tillkommit och vi kommer också att ha nytta av materialet i den 
kvalitetsgranskning Högskoleverket gör av våra program under senhösten 2012. År 
2007 var en brytpunkt då en ny examensordning infördes. Man började med treåriga 
program på grundnivå och ett- respektive tvååriga masterprogram1 på avancerad nivå. 
 
Enkäten skickades ut på engelska och svenska till alumner som under perioden 1 
januari 2007–31 december 2011 har gjort ett examensarbete som kan ingå i en 
magister-1 eller masterexamen från Masterprogrammen i bioinformatik, biologi, 
molekylär bioteknik, tillämpad bioteknik (60 hp eller 120 hp). Svarsfrekvensen i denna 
rapport var 30 %. 

Rapportens innehåll och bearbetningar av materialet 
I rapporten redovisas svaren för 100 studenter som angivit att de läst ett 
examensarbete enligt ovanstående. I en separat rapport2 redovisas svar för 69 studenter 
som läst ett av våra biologiprogram på grundläggande nivå. Redigeringar av öppna svar 
har i vissa fall gjorts av etiska skäl. Namn/hänvisningar till identifierbara personer kan 
ha tagits bort och språket kan ha korrigerats för ökad läsbarhet. Avvikelser mellan 
tabeller och figurer som finns beror på att det var valfritt att svara på samtliga frågor 
och de som hade öppna svar fick ofta en lägre svarsfrekvens än kryssfrågor. 

Ålder, kön och ämnestillhörighet 
En större andel kvinnor (63 %) än män ingår i svarsgruppen (tabell 1) och de är i snitt 
knappt 28 år gamla. 36 % av deltagarna i undersökningen ansåg att deras utbildning vid 
IBG tillhör området ekologi/evolutionsbiologi/systematik och 49 % anser att deras 
utbildning tillhör cellbiologi/molekylärbiologi/fysiologi (tabell 2). 15 % anger 
ämnesområden utanför dessa (bl.a. ekotoxikologi och tillämpad bioteknik). 
 
Tabell 1. Kön 
 Antal Procent 

Man 37 37 % 
Kvinna 63 63 % 

 100 100 % 
 
  

                                            
 
1 En 60 hp masterexamen kallas magisterexamen på svenska men skiljer sig från magisterexamen enligt 
den gamla examensordningen (innan 2007). 
2 Alumnstudie biologi, kandidatexamen och magisterexamen. E. Långström, 2012, www.ibg.uu.se. 
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Tabell 2. Ämneskategori alumnerna studerat inom. 

  
 Antal Procent 

Ekologi/evolutionsbiologi/systematik 36 36 % 
Cellbiologi/molekylärbiologi/fysiologi 49 49 % 
Annan 

 
 15 15 % 

  
 100 100 % 

Examen 
Svaren på frågan ”Vilken är den högsta universitetsexamen?” visade att den absolut 
största gruppen av de svarande (88 %) har tagit ut en masterexamen (tabell 3). Tre har 
redan tagit ut en doktorsexamen och en person en licentiatexamen. Alumnerna 
svarade enligt följande: 
 
Tabell 3. Vilken är din högsta examen? 

 
Antal Procent 

Högskoleexamen 0 0 
Kandidatexamen 0 0 
Magisterexamen 7 7 % 
Masterexamen 88 88 % 
Licentiatexamen 1 1 % 
Doktorsexamen 3 3 % 
Annan examen 1 1 % 
Jag har inte tagit ut någon examen 0 0 

 
100 100 % 

 
År 2007 infördes en ny examensordning med Kandidatexamen (180 hp på grundnivå), 
Magisterexamen (60 hp på avancerad nivå) och Masterexamen (120 hp på avancerad 
nivå). I den tidigare examensordningen ingick Högskoleexamen (lägst 80 gamla 
poäng), Kandidatexamen (lägst 120 gamla poäng) och Magisterexamen (lägst 160 
gamla poäng). Vi bad alumnerna svara på vilka examina med biologi som huvudämne 
de innehade vid svarstillfället. Om de hade flera examina skulle samtliga markeras. 
Bland de svarande på denna fråga fanns 149 examina (se tabell 4). En del av den 
relativt stora andelen som anger att de har en kandidatexamen (33 %) har inte tagit 
denna vid Uppsala universitet utan vid något annat universitet utomlands eller i 
Sverige. Övriga kandidater återfinns i den andra rapporten3. 44 % av de svarande 
startade i den gamla examensordningen och godkändes på examensarbete enligt den 
nya examensordningen (se tabell 5).  
 
  

                                            
 
3 Alumnstudie biologi, kandidatexamen och magisterexamen. E. Långström, 2012, www.ibg.uu.se. 
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Tabell 4. Samtliga examina med biologi som huvudämne bland de svarande. 

  
Antal  Procent 

Högskoleexamen (lägst 80 gamla poäng) 1 0 
Kandidatexamen (lägst 120 gamla poäng) 7 5 % 
Magisterexamen (lägst 160 gamla poäng) 2 1 % 
Kandidatexamen (180 hp på grundnivå) 42 28 % 
Magisterexamen (60 hp på avancerad nivå) 10 7 % 
Masterexamen (120 hp på avancerad nivå) 88 59 % 
Jag har inte tagit ut någon examen 0 0 

 
  149 100 % 

 
Tabell 5. Startade du din utbildning före 2007 och godkändes på ett examensarbete i den nya 
examensordningen? 

 
Antal Procent 

Ja 43 44 % 
Nej 50 52 % 
(Vet ej) 4 4 % 

 
97 100 % 

Examensarbetet vid IBG 
2007 Införde vi ett nytt examensarbete för kandidatexamen: självständigt arbete 15 
hp. Detta är en självständig litteraturbaserad studie där man får god träning i skrivande 
med föreläsningar om skrivande och feedback från handledarna. Studenterna 
presenterar sitt arbete i form av en rapport och en posterpresentation. Vi undersökte i 
ett antal frågor vilka typer av examensarbeten alumnerna gjort. 69 % av 
alumnerna/studenterna i enkäten har läst kursen ”Självständigt arbete” (tabell 6). 
Majoriteten av de svarande (90 %) gjorde sitt examensarbete i Sverige och 10 av de 
svarande (10 %) gjorde sitt examensarbete utomlands i IBGs regi. 
 
Tabell 6. Har du läst kursen Självständigt arbete?  

 
Antal Procent 

Ja 68 69 % 
Nej 31 31 % 

 
99 100 % 

 
De som gjort ett annat examensarbete i biologi än Självständigt arbete tillfrågades om 
var de valt att göra sitt examensarbete (tabell 7). Drygt hälften (53 %) gjorde det vid 
en av forskningsavdelningarna inom Biologiska sektionen vid Uppsala universitet, en 
knapp femtedel (19 %) har gjort sitt examensarbete inom närliggande ämnen (till 
exempel inom den medicinska fakulteten), 18 % vid ett annat universitet, 6 % på en 
myndighet och 3 % på ett företag. Vi frågade också hur stor del av sin 
biologiutbildning alumnerna gjort vid IBG i Uppsala. 80 % av alumnerna i denna 
rapport har gjort hela sin utbildning vid IBG i Uppsala (tabell 8). I tabell 9 redovisas 
vilka år de svarande gjort färdigt sina examensarbeten. 
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Tabell 7. Om du har gjort ett examensarbete i biologi (här räknas inte kursen självständigt arbete) var 
gjorde du ditt examensarbete? 

 
Antal Procent 

1. Vid en forskningsavdelning inom Biologiska sektionen vid Uppsala universitet 50 53 % 

2. Inom biomedicin/farmaci/veterinärmedicin/biokemi vid BMC/Rudbeck- 
laboratoriet/Akademiska sjukhuset 18 19 % 
3. Vid annat universitet/högskola 17 18 % 
4. Vid ett företag 3 3 % 
5. Vid en myndighet (statlig eller kommunal) 6 6 % 

 
94 100 % 

 
Tabell 8. Hur stor andel av din utbildning har du gjort vid IBG? 

   
Antal Procent 

Hela utbildningen 79 80 % 
Kortare tid än två år (ej endast examensarbete) 17 17 % 
Endast examensarbetet 3 3 % 

   
99 100 % 

 
Tabell 9. Vilket år blev du klar med ditt examensarbete? 

 
Antal Procent 

2007 7 7 % 
2008 8 8 % 
2009 17 17 % 
2010 35 36 % 
2011 31 32 % 

 
98 100 % 

 
  



7 
 
 

2. Allmänt omdöme 

Inställning till studierna några år efteråt 
De tidigare studenterna tillfrågade om hur nöjda de är med sin utbildning på en 
femgradig skala från ”Instämmer inte alls” till ”Instämmer i mycket hög grad”. 
Studenterna är generellt mycket nöjda. 81 % uppger att de instämmer i hög eller 
mycket hög grad (figur 1). 
 
Figur 1. Jag är mycket nöjd med studierna i biologi vid IBG 

 
 
De svarande fick också ta ställning till om de förändrat uppfattning om värdet av sina 
biologistudier vid IBG efter något år. Resultatet redovisas i Figur 2. Den största 
gruppen (62 %) har inte ändrat uppfattning om sina studier. 21 % kände sig mer 
positivt inställda till sina studier nu än när de avslutade studierna och 17 % kände sig 
mer negativt inställda till sin utbildning i efterhand.  
 
De tidigare studenter som kände sig mer positivt inställda till sina studier nu efter 
avslutade studier har insett att de verkligen har nytta av sina studier i sin fortsatta 
verksamhet. En av studenterna som är mycket positiv till en utbildning vid IBG skriver 
så här: 

”The two years education at IBG in Sweden taught me not only the valuable 
knowledge in the bio-related fields, but also guided me on a new way to analyze 
and solve problems. I think what I learned at Uppsala University is very useful.” 

Många av våra utländska studenter är väldigt positiva när de jämför oss med andra 
universitet de har studerat vid. En som framhåller hur väl organiserad utbildningen vid 
IBG är har skrivit så här: 

”My opinion was positive and I always had great respect and belief in my 
education. Now that belief is enriched. I am doing my PhD studies at another 
University in Europe. I still find that the courses at IBG are very well organized 
compared to what I am now being offered.” 
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Figur 2. Har du nu – så här något/några år efter ditt examensarbete – ändrat uppfattning om värdet av 
dina biologistudier jämfört med när du precis hade slutfört ditt examensarbete? 

 
 
Bland alumnerna som kände sig mer negativt inställda i efterhand kan man utläsa att 
de flesta av dem tycker att det är svårt att få jobb. Några tycker att deras utbildning 
inte var tillräckligt anpassad till arbete utanför akademin. En alumn tycker att vi är bra 
jämförelsevis (europeiskt perspektiv) men att vi inte nått vår fulla potential ännu.  

3. Färdighetsträning 
Två av enkätens frågor behandlade alumnernas färdighetsträning. I den första 
behandlades deras syn på den övning de fått genom studierna vid IBG i följande 
moment: 
 

a. Göra muntliga presentationer 
b. Redogöra/rapportera skriftligt 
c. Kritiskt värdera information 
d. Argumentera 
e. Självständigt lösa problem 
f. Läsa och förstå vetenskapliga texter 
g. Tillämpa vetenskapliga metoder 
h. Arbeta i grupp 
i. Laborera 
j. Fältarbeta 

 
I figur 3 kan man utläsa att våra tidigare studenter är mycket nöjda eller ganska nöjda i 
väldigt hög utsträckning med den övning de fått i olika färdigheter genom IBGs kurser. 
De områden där de är allra mest nöjda (ganska nöjda och mycket nöjda) är att 
redogöra och rapportera skriftligt (84 %), att arbeta i grupp (84 %) och att tillämpa 
vetenskapliga metoder (83 %). Snart därefter kommer att göra muntliga presentationer 
(78 %), läsa och förstå vetenskapliga texter (77 %), laborera (77 %). De är nästan lika 
nöjda med den träning de fått i att kritiskt värdera information (74 %) och självständigt 
lösa problem (69 %). De områden där de känner att de fått minst träning är i att 
fältarbeta (44 %; men hälften av de svarande har läst ämnen utan fältarbete, se tabell 
2) och i att argumentera (57 %). 

2	  

15	  

62	  

12	  

9	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	  

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	  

%	  n=99	  
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Figur 3. N=98–99 

 
 
I den andra frågan gällande färdighetsträning, behandlades den förmåga de tidigare 
studenterna utvecklat genom studierna på IBGs kurser i följande moment: 
 

a. Till självständigt arbete 
b. Till kritisk bedömning 
c. Till muntlig kommunikation  
d. Till skriftlig kommunikation  
e. Att följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser 
f. Att diskutera och kommunicera inom det område som utbildningen avser 
g. Att självständigt lösa problem inom det område som utbildningen avser 
h. Att förklara ämnesspecifika frågor för personer utan fackkunskaper 
i. Att arbeta analytiskt 
j. Att samarbeta 
k. Att förstå engelskspråkig facklitteratur 
l. Att laborera 
m. Att fältarbeta 
n. Att identifiera och avgränsa problem  
o. Att snabbt få överblick över ett omfattande material 

 
Svaren i figur 4 visar att det område studenterna tycker att de har utvecklat till allra 
störst del under studierna vid IBG är att förstå engelsk facklitteratur. 90 % av de 
svarande tycker att de har utvecklat den förmågan i hög eller mycket hög grad. Snart 
därefter kommer förmågan att samarbeta (83 %), förmågan till skriftlig 
kommunikation (80 %), kritisk bedömning (80 %), förmågan till självständigt arbete 
(79 %), muntlig kommunikation (77 %), arbeta analytiskt (73 %) att diskutera och 
kommunicera inom det område som utbildningen avser (72 %) och att laborera (70 
%). Den förmåga alumnerna ansåg att de hade utvecklat minst under sina studier var 
att snabbt få överblick över ett omfattande material där 9 % angav att de instämde i låg 
grad.  
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Figur 4. Vilka förmågor har du utvecklat genom IBGs kurser (n=96–98)? 

 
 

Kommunikationsträning – DiaNa 
Vid IBG har studenterna på biologiprogrammen tränats i kommunikation på ett 
systematiskt sätt sedan år 2001. DiaNa-övningarna förekommer på ett antal kurser 
under utbildningen och följer som en röd tråd med progression i övningarnas 
komplexitet. Antalet kurser där DiaNa-övningar ingår har ökat under de senare åren 
och ökar fortfarande. Alumnerna fick svara på frågan om de under sin utbildning vid 
IBG har läst kurser som innehåller DiaNa-övningar (tabell 10). 33 % har haft DiaNa-
övningar på 5 eller fler kurser, 40 % på 1 eller flera kurser. Så många som 18 % har 
inte haft DiaNa-moment på en enda kurs. 
 
Tabell 10. 

 
 Antal Procent 

Nej  18 18 % 
Ja, i 1-2 kurser 26 27 % 
Ja, i 3-4 kurser 13 13 % 
Ja, i 5 eller fler kurser 32 33 % 
(Vet ej)  9 9 % 

 
 98 100 % 

 
På den följande frågan där alumnerna fick svara på en femgradig skala i vilken mån de 
upplever att de har utvecklat sina kommunikationsfärdigheter under studierna vid IBG 
svarade den största delen av studenterna att de utvecklat sina studier i någon grad till 
mycket hög grad (90 % svarade 3–5 på skalan). Se figur 5.  
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Figur 5. I vilken grad anser du att du utvecklade dina kommunikationsfärdigheter under dina studier vid 
IBG? 

 
 
På frågan i vilken grad alumnerna anser att deras möjligheter på arbetsmarknaden har 
förbättrats genom den kommunikationsträning de fick vid IBG svarade 59 % att de 
anser att deras möjligheter på arbetsmarknaden förbättrats i någon grad till mycket hög 
grad (3–5 på skalan; Figur 6). 18 % är osäkra på hur deras möjligheter påverkas. Vissa 
av alumnerna studerar fortfarande och har inte kommit ut på arbetsmarknaden ännu. 
 
Figur 6. I vilken grad anser du att du utvecklade dina möjligheter på arbetsmarknaden har förbättrats 
genom den kommunikationsträning du fick vid IBG? 

 

4. Internationalisering 
Internationella perspektiv kan ta sig olika uttryck. Alumner som är svenska 
medborgare ombads ange vilka perspektiv de kommit i kontakt med under sina studier 
vid IBG. Det var möjligt att kryssa för flera alternativ. I tabell 11 kan man se att så gott 
som alla svarande har angett att de mött något internationellt perspektiv under sina 
studier vid IBG. De flesta svaren visar på att relativt många har träffat studenter med 
internationell bakgrund och att relativt många har varit medvetna om att de har haft 
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lärare med internationell erfarenhet. I realiteten har alla de lärare på programmen 
internationell erfarenhet men det behöver inte nödvändigtvis vara tydligt för 
studenterna. 
 
Tabell 11. Internationella perspektiv 

 
Antal svar Procent 

En eller flera av kurserna har haft tydliga internationella perspektiv 30 19 % 
Jag har haft lärare med internationell erfarenhet som undervisat i biologi 44 28 % 

Jag har tagit del av erfarenheter från utbytesstudenter/utländska masterstudenter i 
samband med biologistudierna 48 31 % 
Jag har bedrivit biologistudier utomlands 17 11 % 
Jag har bedrivit studier utomlands i annat ämne än biologi 7 5 % 
Annat internationellt perspektiv under biologistudierna 8 5 % 
(Jag har inte kommit i kontakt med något internationellt perspektiv i mina studier 
vid IBG) 1 1 % 

 
155 100 % 

5. Mål för utbildningen 

Måluppfyllelse – Högskoleförordningens examensmål 
De tidigare studenterna ombads svara på frågor som kopplar till de nya målen för de 
olika examina. 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.  

 
Målformuleringarna i högskoleförordningen är mycket breda och gäller nationellt för 
alla ämnen. Frågorna i detta avsnitt överlappar med den fråga vars svar redovisas i figur 
8 under avsnitt 3 (Färdigheter). Avsnitt 3 innehåller mera specificerade beskrivningar 
av det som ingår i högskoleförordningens mål. 
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Masterexamen 

Kunskap och förståelse 

a) Hela 85 % av mastrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För masterexamen skall studenten visa kunskap och förståelse inom 
huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området 
som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt 
fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete (figur 7a, stapel a). 

b) 82 % av mastrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För masterexamen skall studenten visa fördjupad metodkunskap inom 
huvudområdet för utbildningen (figur 7a, stapel b). 

Färdighet och förmåga 

c) 79 % av mastrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För masterexamen skall studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt 
integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer även med begränsad information (figur 7a, 
stapel c). 

d) 81 % av mastrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För masterexamen skall studenten visa förmåga att kritiskt, självständigt och 
kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata 
metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom 
bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete (figur 7a, stapel 
d). 

Figur 7a (% n=92). 
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e) 84 % av mastrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För masterexamen skall studenten visa förmåga att i såväl nationella som 
internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och 
diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund 
för dessa i dialog med olika grupper (figur 7b, stapel e). 

f) 82 % av mastrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För masterexamen skall studenten visa sådan färdighet som fordras för att delta 
i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet (figur 7b, stapel f). 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

g) 73 % av mastrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För masterexamen skall studenten visa förmåga att inom huvudområdet för 
utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, 
samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete (figur 7b, stapel g). 

h) 74 % av mastrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För masterexamen skall studenten visa insikt om vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används 
(figur 7b, stapel h). 

i) 79 % av mastrarna anser att de i hög eller mycket hög grad uppfyller kravet: 

För magisterexamen skall studenten visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling (figur 7b, stapel 
i). 

Figur 7b (% n=91–92). 
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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 (figur 8). De ombads även att motivera sitt 
svar. De följande två frågorna var öppna: 
 
Vad anser du var särskilt bra med studierna vid IBG? 
Vad anser du kan förbättras i undervisningen vid IBG? 
 
Drygt 70 % av de svarande angav att de var ganska eller mycket nöjda med de 
möjligheter de hade att påverka studiernas upplägg samt genomförande (71 %). 
Knappt en femtedel svarade att de varken var nöjda eller missnöjda, medan endast 7 % 
angav att de var ganska (6 %) eller mycket missnöjda (2 %). 
 
Figur 8. Hur nöjd är du med den möjlighet ni studenter hade att påverka upplägg och genomförande av 
studierna vid IBG? 

 
 
De som svarat på den öppna följdfrågan verkade mycket nöjda (85 % positiva 
kommentarer) med hur de kunnat påverka utbildningen under studietiden. Många 
lyfter fram kursombuden, BÄR (biologiska ämnesrådet) och det faktum att man 
kunnat vända sig direkt till lärarna med sina synpunkter samt att många lärare visade 
intresserade för att förbättra sina kurser. De relativt få negativa kommentarerna (5 %) 
kom bl.a. från studenter på kurser där de inte känt att de kunnat påverka situationen 
under kursens gång eller från studenter på ett program med liten möjlighet att byta ut 
kurser. 

Vad anser du var särskilt bra med studierna vid IBG? 

62 av de 100 alumnerna som besvarat enkäten hade mycket gott att säga om vad som 
är bra med studierna vid IBG. Det fanns en vidd i svaren som spände över fälten: 
Bredden och flexibiliteten i IBGs kursutbud, kommunikationsträning, praktiska 
moment i kurserna, lärarna och deras undervisning, stämningen bland studenterna och 
mellan student och lärare, kurs- och programupplägg, internationalisering, 
forskningsanknytning, bra lokaler och utrustning, IBGs som vill studenternas bästa. 
Några exempel på kommentarer: 
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“It's a very comprehensive training process given by each course, including oral 
presentation, writing reports, group work, doing experiments and discussion.“  

“Students were given a lot of practical experience in the lab and with designing 
experiments, which students I met during my Master year in England had not 
received. At IBG students were also encouraged to work independently. I value 
the possibility I was given to tailor my education according to my wishes and 
combine courses in molecular biology which was my focus, with courses in 
ecology and morphology (green biology).“  

“Utbildningen har givit mig ett kritiskt tänkande och god kommunikativ förmåga 
genom DiaNa“ 

“Utbildningen på masternivå (ekotoxikologi). Där var det många studiebesök 
hos blivande arbetsgivare bl.a. statliga verk och länsstyrelsen. Det var både 
forskningsförberedande och förberedande för det verkliga livet.“  

“I think that the whole interaction between students and teachers is very 
relaxed, thus encouraging very good discussions and problem solutions!“  

“Giving many presentations writing several papers analyzing papers and 
methods together with teachers working in groups with students from all over 
the world“ 

Vad anser du kan förbättras i undervisningen vid IBG? 

49 av de 100 alumnerna som besvarat enkäten har svarat på denna fråga. Det som lyfts 
fram i största andelen kommentarer (34 % av kommentarerna) är att alumnerna 
efterfrågar en större förankring till näringslivet, till exempel i form av fler gästföreläsare 
från näringslivet och studiebesök i industrin. De önskar också mer praktiska moment i 
kurserna med t.ex. mindre labbgrupper. De önskar mer kommunikationsträning och 
en jämnare nivå på masterkurserna och på studenterna på masterkurserna.  

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 vid IBG var tillräcklig. I figur 9 kan man se 
att 40 % av de före detta studenterna tyckte att informationen var obefintlig, eller 
endast förekom i liten grad, och att endast 30 % valde alternativen i ganska hög eller 
hög grad.  
 
Majoriteten av kommentarerna till denna fråga rör kopplingen till arbetslivet utanför 
akademin. De flesta tyckte att de hade mycket god inblick i de akademiska 
karriärmöjligheterna men väldigt inblick i arbetsmarknaden utanför akademin och de 
önskar mer av det senare i form av studiebesök, mentorer, arbetsmarknadsdagar 
liknande UTNARM för biologer. Någon var mycket positiv och nämnde 
kommunikationsträningen, förmågan att arbeta i grupp såväl som individuellt samt 
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förmågan till analytiskt tänkande för problemlösning som styrkor som vid sidan av det 
rent ämnesmässiga. 
 
Figur 9. 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 vid 
IBG var tillräcklig? 

 

Sysselsättning efter examensarbetet 
86 % av de svarande arbetar (förvärvsarbete eller doktorandplats) eller studerar. 9 % är 
arbetslösa i dagsläget (tabell 12). 
 
Tabell 12. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 

   
Antal Procent 

Förvärvsarbetar 
 

36 37 % 
Är doktorand 

 
48 49 % 

Studerar vid högskola/universitet inom teknisk-
naturvetenskapligt område 0 0 
Studerar vid högskola/universitet, annat ämne/utbildning 2 2 % 
Annan typ av studier 

 
0 0  

Arbetssökande/arbetslös  9 9 % 
Föräldraledig 

 
3 3 % 

Sjukskriven (längre tid)  0 0  
Annat 

  
0 0 

   98 100 % 
 
Av de 9 som är arbetslösa var fyra män och tre kvinnor. Fyra av dem gjorde färdigt sitt 
examensarbete 2011, två 2010, en 2009 och en 2008. Fem av de arbetslösa har sökt 
forskarutbildning men inte fått någon plats, fyra kan tänka sig att söka 
forskarutbildning. Sex av dem tycker dig höra hemma inom ämnesområdena 
Ekologi/evolutionsbiologi/systematik och två inom 
Cellbiologi/molekylärbiologi/fysiologi. Två av de arbetslösa har tidigare haft arbete. 
Detta fick de inom 6 månader efter avslutade studier. Arbetena var i viss mån 
relevanta i förhållande till de tidigare studierna.  
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Inställning till forskarutbildning 
På frågan om alumnerna skulle kunna tänka sig att söka forskarutbildning fick vi 
följande svar (tabell 13): 50 % är redan doktorander eller har disputerat. 26 % har sökt 
eller skulle kunna tänka sig att söka doktorandutbildning. 23 % vill inte gå vidare till en 
forskarutbildning.  
 
Tabell 13.  

 
Antal  Procent 

Ja, jag är redan doktorand 47 48 % 
Ja, jag har redan disputerat 2 2 % 
Jag har varit doktorand, men har avbrutit 
studierna 1 1 % 
Ja, jag har sökt till forskarutbildningen, men 
fick ingen plats 7 7 % 
Ja, jag skulle kunna tänka mig att söka till 
forskarutbildningen 18 19 % 
Nej, troligtvis inte 18 19 % 
Nej, absolut inte 4 4 % 

 
97 100 % 

Resterande frågor i detta avsnitt besvarades enbart av de som har 
förvärvsarbetat efter examensarbetet eller är/har varit doktorand. 

Första arbetet och framåt 
Av de 88 som besvarat denna del av enkäten hade knappt hälften (44 %) fått arbete 
innan de avslutat sin utbildning eller inom en månad (tabell 14). 38 % fick sitt första 
arbete 1–6 månader efter avslutad utbildning och för de resterande 16 personerna tog 
det längre tid än 7 månader. För en majoritet (65 %) vad det första arbetet i hög grad 
eller ganska hög grad relevant i förhållande till utbildningen (tabell 15). Endast 6 
personer fick ett första arbete som inte var relevant i förhållande till utbildningen. 
 
Tabell 14. Hur lång tid efter avslutade studier fick du ditt första arbete (eller påbörjade 
forskarutbildningen)? 

Antal Procent 

Innan jag avslutade min utbildning 21 24 % 
Mindre än en månad 18 20 % 
1-6 månader 33 38 % 
7-12 månader 13 15 % 
Mer än 12 månader 3 3 % 

88 100 % 
 
Tabell 15. Var detta arbete relevant i förhållande till din utbildning? 

  Antal Procent 

Ja, i hög grad 
 

45 51 % 
Ja, i ganska hög grad 

 
12 14 % 

Ja, i viss mån 
 

25 28 % 
Nej  6 7 % 

  88 100 % 
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Om inte endast det första arbetet beaktas kan man se att hela 59 % av de tidigare 
studenterna har arbetat inom ett område där de haft användning av sin biologiska 
utbildning hela tiden de har förvärvsarbetat (tabell 16). Ytterligare 8 % respektive 13 
% av de svarande har haft användning av sin utbildning under mer än halva eller 
ungefär halva tiden de har förvärvsarbetat. 5 av de svarande har angivit att de inte haft 
någon användning alls av sin biologiutbildning under den tid de har förvärvsarbetat. 
 
Tabell 16. 

   
Antal Procent 

Hela tiden 
  

52 59 % 
Mer än halva tiden 

 
7 8 % 

Ungefär halva tiden 
 

11 13 % 
Mindre än halva tiden 

 
13 15 % 

Inte alls 
  

5 6 % 
   88 100 % 

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 fältarbeta 

 
Totalt svarade 87–89 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 (77 %), kritiskt värdera information (72 %), läsa och förstå vetenskapliga 
texter (70 %), göra skriftliga presentationer (67 %) samt att tillämpa vetenskapliga 
metoder (65 %; figur 10). De färdigheter som följer därefter var att argumentera (58 
%), att arbeta i grupp (57 %), laborera och göra muntliga presentationer (båda 56 %). 
 
Då det gäller färdigheter som de svarande inte ansåg att deras arbetsuppgifter ställt 
krav på alls så hamnade att fältarbeta högst på listan med 55 %. Därefter följer att 
laborera (26 %) och att förklara ämnesspecifika frågor för personer utan fackkunskaper 
(17 %). För övriga färdigheter angav högst 11 % av de svarande att de inte alls haft 
arbetsuppgifter som ställt krav på just den färdigheten. 
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Figur 10. I vilken utsträckning har du efter dina studier haft arbetsuppgifter som ställt krav på 
att: 

 

Kompletterande studier utanför teknik- och naturvetenskapsområdet 

De före detta studenterna tillfrågades i enkäten om de läst några universitets- eller 
högskolekurser utanför det teknisk-naturvetenskapliga området som de ansåg hade 
förbättrat deras möjligheter på arbetsmarknaden. Knappt två femtedelar av alumnerna 
(38 %) ansåg att så var fallet (figur 11).  
 
Figur 11. Har du läst universitets/högskolekurser, utanför det teknisk-naturvetenskapliga området, som 
du anser har förbättrat dina möjligheter på arbetsmarknaden?  

 
 
De som svarat ja på frågan som redovisas i figur 11 tillfrågades också inom vilket 
huvudområde dessa studier företagits. Svaren redovisas i tabell 17. Det fanns också 
möjlighet att lämna öppna svar på frågan om vilka ämnen man läst till. Det var främst 
kurser i Entreprenörskap, ekonomi, retorik vid sidan av språk och ämnen inom miljöområdet 
som nämndes. Se tabell 18. 
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Tabell 17. 

 
Antal Procent 

Medicin/farmaci 7 16 % 
Humaniora/samhällsvetenskap 17 40 % 
Lärarutbildning 6 14 % 
Annat 13 30 % 

 
43 100 % 

 
Tabell 18. Kurser som studenterna valt att läsa utöver sin utbildning för att öka sina chanser på 
arbetsmarknaden. 

Kurser Antal 
omnämnanden 

Entreprenörskap, ekonomi, retorik  11 st 
Språk  5 st 
Miljövetenskap, hållbar utveckling  4 st 
GIS  2 st 
Genusvetenskap, konstvetenskap  2 st 
Journalistik, kommunikation 2 st 
Medicin 1 st 
Vetenskapsteori 1 st 
Skog 1 st 
Psykologi 1 st 
 

Resterande frågor i detta avsnitt besvarades enbart av de som för närvarande 
har någon form av anställning, är doktorand eller egen företagare. 

Nuvarande anställning 

Den största gruppen av de 77 som svarat på frågan för anställda gällande sin nuvarande 
anställning (figur 12) är statligt anställda (55 %). Vi finner här till exempel alla 
doktorander.  
 
Figur 12. Inom vilken arbetsmarknadssektor har du för närvarande en anställning? 

 
 
77 % av de svarande hade en anställning som doktorand eller en annan tidsbegränsad 
anställning och 19 % hade en tillsvidareanställning (tabell 19). 
 
  

55	  

10	  

8	  

14	  

3	  

10	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	  

Statliga	  sektorn	  

Landstingssektorn	  

Kommunala	  sektorn	  

Företagssektorn	  

Eget	  företag	  

Ideell	  organisation	  /	  NGO	  

%	  n=77	  



22 
 
 

Tabell 19. Vilken typ av anställning har du för närvarande? (Markera endast det alternativ som stämmer 
bäst för din del.) 

   
Antal Procent 

Anställning – tills vidare 
 

16 19 % 
Anställning – tidsbegränsad (t.ex. vikariat, projektanställning) 19 23 % 
Timarvoderad 

 
1 1 % 

Anställning som doktorand med doktorandtjänst eller 
utbildningsbidrag 45 54 % 
Egen företagare 

 
1 1 % 

Annan 
  

1 1 % 

   83 100 % 
 
De före detta studenterna ombads även att beskriva vad de arbetade med, vad gäller 
arbetsgivare, yrkestitel, samt huvudsakliga arbetsuppgifter. På denna fråga var det 60 
svarande som valde att beskriva sitt arbete (Tabell 20). Den största gruppen som 
svarade på denna fråga arbetade som doktorander. En mer detaljerad lista på yrkestitlar 
återfinns i bilaga 1 (sid. 27). 
 
Tabell 20.  
Nuvarande arbete Antal 
Doktorand  26 
Forskningsassistent  7 
Miljöansvarig/miljökonsult/miljöarbete  6 
Projektledare/gruppledare  4 
Forskning på företag eller på forskningsinstitut av 
olika slag 

4 

Fältassistent  3 
Laboratorieingenjör  2 
Försäljning/marknadsföring laborativa produkter 
eller inom biotechindustrin 

2 

Produktutvecklare 1 
Naturvårdskonsult 1 
Informatör 1 
Lärare  1 
Övrigt  2 
 
Majoriteten (79 %) av de svarande ansåg att deras nuvarande arbete motsvarar deras 
utbildningsnivå (figur 13). Bara ett fåtal avvek åt ena eller andra hållet. 
 
Figur 13. Hur väl stämmer dina nuvarande arbetsuppgifter med din utbildningsnivå?  
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De före detta studenterna ombads även att på en femgradig skala, ta ställning till en 
rad påståenden om deras nuvarande anställning. Av de svarande så var det 77 % som 
instämde i mycket hög eller hög grad till påståendet ”Jag är mycket nöjd med mitt 
nuvarande arbete” (figur 14a). 6 % instämde inte alls eller i mycket liten grad. 
 
Figur 14a. Jag är mycket nöjd med mitt nuvarande arbete 

 
 
Drygt tre femtedelar (66 %) instämde även i mycket hög eller hög grad till påståendet 
”Ämnesinnehållet i min biologiska utbildning är relevant i relation till mitt nuvarande 
arbete” (14b). 18 % inte instämde alls eller i mycket liten grad. 
 
Figur 14b. Ämnesinnehållet i min biologiska utbildning är relevant i relation till mitt 
nuvarande arbete 

 
 
74 % av de svarande instämde även i mycket hög eller hög grad till påståendet ” Jag har 
stor användning av mina biologiska kunskaper i mitt nuvarande arbete” (figur 14c). 
Här var det 16 % som inte instämde alls eller i mycket liten grad. 
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Figur 14c. Jag har stor användning av mina biologiska kunskaper i mitt nuvarande arbete. 

 

8. Råd till dagens studenter 
De före detta studenterna ombads besvara den öppna frågan ”Vad skulle du föreslå 
dagens studenter som läser biologi att satsa på under utbildningstiden för att bättre 
kunna möta det kommande arbetslivets krav och förväntningar?” Samtliga råd finns 
samlade i bilaga 2 (sid. 29). Nedan presenteras en topp 10-lista över de vanligast 
förekommande förslagen. 
 

1. Bredda dig utanför biologin (22 kommentarer) 
”Satsa inte bara på "fakta-kurser" så som cellbiologi utan även organisationskunskap, 
om kommuner och landsting, projektledning är ett stort plus att ha med sig samt 
juridik! Det är oftast bara i forskning man kan luta sig på faktakunskap. Företag vill ha 
folk som även vet hur företag fungerar och hur de ska samverka med kommun och 
landsting och statliga instanser” 

2. Praktik (16 kommentarer) 
”Praktik, sommarjobb och exjobb utanför universitet om man vill jobba utanför 
universitetet. Stirra sig inte blind på kurser. Ingen av mina tidigare eller nuvarande 
arbetsgivare har tittat på vilka kurser jag har läst utan bara att jag har en bred 
naturvetenskaplig utbildning, lite arbetserfarenhet från studietiden och var rätt person 
som de kan lära upp. En veckas praktik eller studiebesök är bättre än inget. Även om 
du inte får jobb på just det företaget så har du fått en inblick i vad de gör och vad 
arbetslivet kan innebära.” 

3. Hitta din inriktning. Bredd eller spets (11 kommentarer) 
”Tänk tidigt igenom vad du vill göra sen och i vilken riktning du vill gå och följ hjärtat! 
Då blir det bäst.”  

4. Särskilda kurser/moment inom biologiområdet som man bör ha (9 kommentarer) 
Här nämns kurser i GIS, projektarbete, muntlig och skriftlig presentation, statistik 
m.m. 

5. Kommunikation och andra viktiga förmågor (7 kommentarer) 
”Focus on gaining the skills (communication, collaboration skills, and especially 
information gathering, critical thinking, problem solving that sort of thing) not just 
learning a lot of facts. Facts get outdated all the time when we make new discoveries 
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and gain new insights. If you have the skills you have the tools that you need to gain 
access to and assess the new information, make use of it and communicate what 
you've learned to other people. Also, character building, you will get in difficult and 
unknown situations, it's all about how you deal with them.”  

6. Sök fakta hos företag (5 kommentarer) 
”Undersök arbetsmarknadens behov i början av utbildningen.” 

7. Vikten av ett bra kontaktnät (5 kommentarer) 
”Skaffa kontakter! Våga prata med dina föreläsare och inte vara rädd att kontakta folk 
som arbetar med intressanta frågor inklusive företag. Ta för sig helt enkelt!” 

8. Hitta din egen nisch (2 kommentarer) 
”Blanda kurser från olika universitet. Fokusera på det du är intresserad av och inte bara 
det du tror att du har nytta av. En bred grund är aldrig fel. Kontakter är A och O!” 

9. Engagera dig (2 kommentarer) 
”Engagera sig och gör något annat vid sidan av studierna, både för att skaffa ett 
nätverk, och för att utveckla och lära känna dig själv som person.”  

10. Forskningsspåret (2 kommentar) 
”Om du är intresserad av ett ämne och vill forska inom ditt efter avslutad utbildning 
läs så mycket du kan komma över. Kontakta forskare inom området och fråga vad de 
tycker är viktigt att lägga krut på och vilken inriktning man skall välja inom det 
området. Du kan också fråga om det finns något litet projekt du kan ta del av.” 

9. Övriga synpunkter 
De svarande gavs även möjligheten att lämna övriga synpunkter på det som behandlats 
i enkäten. Endast 11 av de före detta studenterna (11 %) valde att utnyttja denna 
möjlighet. Så gott som alla kommentarer gällde enkätens utformande. 

10. Sammanfattning och avslutande diskussion 
Sammanfattningsvis kan man se att drygt fyra femtedelar av alumnerna som svarat på 
enkäten (bilaga 3; sid 36) var nöjda med sina studier på masterprogrammen. En stor 
del av de svarande (62 %) hade inte heller 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 redogöra 
och rapportera skriftligt, arbeta i grupp, tillämpa vetenskapliga metoder, göra muntliga 
presentationer, läsa och förstå vetenskapliga texter och att laborera. De förmågor de 
svarande ansåg sig ha utvecklat bäst genom sina studier var att förmågan att förstå 
engelsk facklitteratur, att samarbeta, förmågan till skriftlig kommunikation, kritisk 
bedömning, förmågan till självständigt arbete och muntlig kommunikation. För 
samtliga dessa förmågor var det mellan tre fjärdedelar och nio tiondelar som angav att 
de var nöjda, eller mycket nöjda. 
 
Knappt hälften av de tidigare studenterna har haft kommunikationsträning på minst 
tre kurser under utbildningen och mer än hälften av alumnerna har erfarit att 
kunskaper i både muntlig och skriftlig kommunikation är något som i hög grad 
efterfrågas på arbetsmarknaden. 
 
Så gott som alla alumner i denna undersökning har mött något internationellt 
perspektiv under utbildningen vid IBG men endast 5 % har själva studerat utomlands. 
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Den relativt låga siffran här är inte förvånande eftersom en stor andel av 
masterstudenterna kommer från andra länder för att studera i Sverige.  
 
Drygt fyra femtedelar av de före detta studenterna ansåg att de väl uppfyllde de mål 
som gällde för deras utbildning, vad gäller kunskap och förståelse, samma gäller för 
målen gällande färdighet och förmåga. För målen med avseende värderingsförmåga och 
förhållningssätt ansåg 73–79% att de uppfyllde målen väl. 
 
Nära två tredjedelar 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 vid IBG var bredden och flexibiliteten i IBGs kursutbud, 
kommunikationsträningen, de praktiska momenten i kurserna, lärarna och deras 
undervisning, stämningen bland studenterna och mellan studenter och lärare. De 
förbättringsförslag som nämndes gällde främst kopplingen till näringslivet. De hade 
gärna sett fler gästföreläsare från näringslivet och studiebesök i industrin. De önskar 
också fler praktiska moment i kurserna med t.ex. mindre labbgrupper och mer 
kommunikationsträning. 
 
Två femtedelar av de svarande ansåg att de inte fick någon eller mycket knapp 
information om arbetsmarknaden utanför akademin. Majoriteten av de före detta 
studenterna antingen förvärvsarbetade (37 %) eller doktorerade (49 %). 77 % av de 
svarande angav att de var positivt inställda till forskarutbildning och 23 % negativt 
inställda. 
 
Knappt hälften av alumnerna hade fått sitt första jobb redan innan de avslutat sin 
utbildning, eller inom en månad efter examen. För drygt hälften var detta arbete i hög 
grad relevant i förhållande till deras utbildning. Man kan även se att närmare två 
tredjedelar av de svarande haft användning av sin utbildning från IBG 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 samt läsa och förstå 
vetenskapliga texter. Knappt två femtedelar av de svarande angav även att de läst 
andra kurser utanför det teknisk-naturvetenskapliga området, som de ansåg hade 
förbättrat deras möjligheter på arbetsmarknaden. Dessa kurser låg främst inom 
områdena ekonomi och språk. 
 
Majoriteten av de som angav att de idag arbetade var anställda inom den statliga 
sektorn. En femtedel av de anställda var tillsvidareanställda och drygt hälften hade en 
anställning som doktorand med doktorandtjänst eller utbildningsbidrag Fyra femtedelar 
av de svarande ansåg att deras nuvarande arbetsuppgifter motsvarade deras 
utbildningsnivå. Drygt tre fjärdedelar angav att de var nöjda med sitt nuvarande arbete, 
och 65 % angav att de ansåg att ämnesinnehållet i deras utbildning var relevant i 
relation till deras nuvarande arbete. Tre fjärdedelar ansåg att de har stor användning av 
sina biologiska kunskaper i arbetet. 
 
De främsta råd alumnerna hade att ge dagens studenter var att bredda sig genom att 
läsa några kurser utanför biologin och att se till att få praktisk erfarenhet genom 
praktikkurser och sommarjobb.  
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Bilaga 1: Alumnernas nuvarande arbete 
60 svarande 

Doktorand (26 svar) 

Forskningsassistent (7 svar) 
– An assistant researcher  

– Evolutionary pathways in plants, from moss to flowering plants Professor Eva 
Sundberg  

– Uppsala University: analysis of metagenomics and single cell genomics data, 
bioinformatic analysis, Perl scripting, tools and database usege (finding proper 
solutions, installation, parameter optimization), simple wet lab experiments (PCR 
clone libraries from environmental samples), individual work (time planning, 
prioritizing), student supervision (planning work, giving feedback)  
– Structural immunology on T cell receptors and peptide-MHC complexes, 
background T cell alloreactivity  

– Research assistant  
– Jag jobbar med lantbruksgrödor och har planerat, utfört och analyserat resultat från 
fältförsök och växthusförsök. Sedan skriver jag vetenskapliga artiklar om försöken.  

– Metodutveckling av molekylära verktyg samt signalvägar i Leukemi.  

 
Miljöansvarig/miljökonsult/miljöarbete (6 svar) 
– Miljöinspektör med inriktning på avlopp. Arbetar med inventering och handläggning. 
Har nytta av ämneskunskaper i biologi, speciellt limnologin. Miljörätt och GIS 
använder jag dagligen.  
– Täktkonsult på mindre konsultfirma. Vi arbetar med att upprätta 
miljökonsekvensbeskrivningar, ansökningshandlingar m m för våra kunder som söker 
tillstår till täktverksamhet (berg, grus, torv). Mycket miljöjuridik, analyser, hitta 
information, göra naturvärdesinventeringar, ta vattenprover.  
– Jag jobbar som miljöutredare på en arkitektfirma där jag främst jobbar med 
miljökonsekvensbeskrivningar. Jag arbetar även internt med miljöarbete på företaget.  
– Utredningssekrerare i en statlig offentlig utredning som utreder miljöfrågor.  

– Kemiingenjör vid företagshälsovård som heter Alviva (FHV åt Volvo-bolag). Jobbar 
med att utvärdera kemikalier. Både faktisk kunskap som att utvärdera kemikaliernas 
påverkan på djur/natur med också mycket administrativt som att organisera 
använding/inköp/substitution. Ingår även arbetsmiljöarbete så som riskbedömning.  

– The employer: China National Cleaner Production Center (CNCPC) of Ministry of 
Environmental Protection (formerly, State Environmental Protection Administration 
(SEPA)) is an institution promoting China's cleaner production research and 
consultation. Main tasks: promoting enterprise cleaner production audit and educating 
cleaner production personnel as well as developing cleaner production institutions.  

Projektledare/gruppledare (4 svar) 

– Verksamhetsledare på den gröna tankesmedjan Cogito.  
– Project Coordinator of UK BGI-Europe,The Leading Sequencing Facility and 
Institute in the world. 
 – Project coordinator includes work including both on sales and seeking collaboration 
with related university, institute, pharmacy, and biology/biotechnology company. The 
region I am responsible for is West South of UK.  
– Lab manager, bygger en verksamhet, främst ansvarig för uppbyggnaden av ett lab, men 

jobbar även mycket med kundkontakter och att hitta lösningar till kunder (forskare).  
 
  



28 
 
 

Forskning på företag eller på forskningsinstitut av olika slag (4 svar) 
– I am now working in German Cancer Research Center(DKFZ)in Heidelberg in field 
of translational cancer research. My main task is to find out what affects the 
transformation from plasma cells to multiple myeloma cells and to see if our protein of 
interest plays a roll in this transformation and how.  
– I did my Masters thesis on viral infections through traditional methods like western 
blots and Proximity ligation assays, luminex assays. Now I am doing viral infection 
studies through advanced proteomics techniques and other molecular biology 
techniques.  
– I work in the field of Vascular medicine and my study concerns Atherosclerosis 
disease. I use immunostaining techniques and do lasercpture micro dissection and 
mRNA expression analysis. I also do behavioural studies in mice.  
– In vitro och in vivo utvärdering, och optimering av keramiska biomaterial inom 
regenerative medicine.  

 
Fältassistent (3 svar) 
– Fältassistent för ett forskarlag. Jag utför praktiska moment i forskningen, som 
fältarbete, provtagning, analys, sammanställning av data, mm.  
– Har denna sommar lyckats fått två kortare assistentjobb vid UU.  
– Olika typer av inventeringar i fält åt olika uppdragsgivare genom ett konsultföretag 
(Svensk Naturförvaltning AB).  
 
Laboratorieingenjör (2 svar) 
– Laborant vid klinisk immunologi på Akademiskasjukhuset. Patientprover, 
metodutveckling, kvalitetssäkring.  
– Laboratorieingenjör inom mikrobiologi  

 
Försäljning/marknadsföring laborativa produkter eller inom biotechindustrin (2 
svar) 
– Director of sales and marketing for biotechnology services  
– Export manager, Cowin Biosciences, promotion, sales of biological reagents to Asia, 
Europe and US.  

 
Produktutvecklare (1 svar) 
– Arbetar på Phadia AB som assayutvecklare och utvecklar testar baserade på 
ImmunoCAP ISAC platformen. Kommer med största sannolikhet att påbörja 
forskarstudier till årsskiftet.  
 
Naturvårdskonsult (1 svar) 
– Jag är fristående konsult inom vilt- och naturförvaltning  

 

Informatör (1 svar) 
– Informatör  

Lärare (1 svar) 

– NO - lärare  
 
Övrigt (1 svar) 
– Technical support  
 
  



29 
 
 

Bilaga 2. Alumnernas råd till dagens studenter 
Vissa av svaren är stjärnmärkta för de förekommer inom flera kategorier på grund av 
att de innehåller information från flera kategorier.  
 

Bredda dig utanför biologin (22 kommentarer) 

− Satsa inte bara på "fakta-kurser" så som cellbiologi utan även 
organisationskunskap, om kommuner och landsting, projektledning är ett stort 
plus att ha med sig samt juridik! Det är oftast bara i forskning man kan luta sig 
på faktakunskap. Företag vill ha folk som även vet hur företag fungerar och hur 
de ska samverka med kommun och landsting och statliga instanser.  

− Statistik, miljöbalken (lagstiftning).  

− Att läsa marknadsföring eller ekonomi vid sidan om.  

− Våga läsa andra kurser än bara naturvetenskapliga, tror det är viktigt med en 
bred utbildning.  

− Läs så brett som möjligt  

− *Läs en praktik eller flera så får du en ingång till arbetsmarknaden tidigt. Om du 
vill jobba utanför akademin kan det vara bra att bredda utbildningen med 
kurser i ekonomi, juridik eller liknande.  

− *Practices, interns, not only biological professionals, but business as well.  

− *Om man vill jobba på någon myndighet bör man läsa mer juridik och se till att 
få praktisera!  

− *Kombinera biologiutbildningen med något annat, ex hållbar utveckling, 
ekonomi, juridik, journalistik. Titta på platsannonser och se vad de vill ha där 
du skulle vilja jobba, välj kurser efter det. Förlita dig inte på att utbildningen vid 
IBG ska ge dig jobb. Engagera dig, både på IBG och utanför. Försök skaffa dig 
ett extrajobb/sommarjobb som ger erfarenhet och kontakter. Läs 
praktikkurserna.  

− Bredda kunskaper så mycket som möjligt.  

− Kvantitativa kunskaper (statistik, matematik) datorkunskap och programmering  

− Find their interest in a specific field during their study and try some cross-
subject fields.  

− improve your soft skills during the studies  

− *Blanda kurser från olika universitet. Fokusera på det du är intresserad av och 
inte bara det du tror att du har nytta av. En bred grund är aldrig fel. Kontakter 
är A och O!  

− Dont be just at IBG, complet your study with another education.  

− Try to be versatile. Specialisation is good, but it is always better to have broader 
horizons.  

− *Obtain a broad technical knowledge - obtain the ability of scientific problem 
solving - identify a topic they are interested in and are passionate about 
following up  
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− Be broad and don't focus too much. Study all sorts of biology and try to find 
subjects outside natural sciences in which biological knowledge can be applied 
as well as study other sciences, but not theology that's just a waste of time.  

− *It depends.If the one wants a phD position. Learn more professional 
knowledge will helps a lot. If the one wants a job on sales/market region. Learn 
more other subject, such as management courses, will be better.  

− The interdisciplinary approach to solving problems in biology, for example 
applying statistics, physics, chemistry to prove something, or design 
experiments. The opportunity to explore different fields of biology, not just the 
ones we are studying or majoring in.  

− *Hands-on experience (degree projects), business, social skills - time 
management, management  

− *Någon form av arbetsplatspraktik inom det område man vill arbeta i framtiden. 
Att hålla sig till en inriktning och förvärva spetskompetens inom ämnesområdet. 
Komplettera utbildningen med kurser i juridik, ekonomi, data eller annat som 
kan öka chansen till anställning utanför universitetet.  

Praktik (16 kommentarer) 

− Göra praktik på olika arbetsplatser.  

− Praktik. Det är svårt att få jobb och praktiken med arbetslivserfarenhet inom 
området hjälpte mig att få anställning.  

− Gör praktik!  

− *Någon form av arbetsplatspraktik inom det område man vill arbeta i framtiden. 
Att hålla sig till en inriktning och förvärva spetskompetens inom ämnesområdet. 
Komplettera utbildningen med kurser i juridik, ekonomi, data eller annat som 
kan öka chansen till anställning utanför universitetet.  

− Att jobba självständigt och praktiskt. Ta vara på möjligheter som övar detta så 
som praktik, exjobb och sommarjobb.  

− Praktik, sommarjobb och exjobb utanför universitet om man vill jobba utanför 
universitetet. Stirra sig inte blind på kurser. Ingen av mina tidigare eller 
nuvarande arbetsgivare har tittat på vilka kurser jag har läst utan bara att jag har 
en bred naturvetenskaplig utbildning, lite arbetserfarenhet från studietiden och 
var rätt person som de kan lära upp. En veckas praktik eller studiebesök är 
bättre än inget. Även om du inte får jobb på just det företaget så har du fått en 
inblick i vad de gör och vad arbetslivet kan innebära.  

− *Läs en praktik eller flera så får du en ingång till arbetsmarknaden tidigt. Om du 
vill jobba utanför akademin kan det vara bra att bredda utbildningen med 
kurser i ekonomi, juridik eller liknande. 

− *Om man vill jobba på någon myndighet bör man läsa mer juridik och se till att 
få praktisera!  

− *Kontakter, lära sig program och se till att få bra sommarjobb och praktik. Lära 
sig fältmetoder. Läsa kurs i miljörätt om man är intresserad av att jobba på 
kommun, länsstyrelse eller privat. Bästa kursen på hela programmet!  

− *Practices, interns, not only biological professionals, but business as well.  
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− Try to prepare and practise more before they graduate and enter the companies, 
it would be very important to enhance their communicaiton skills, both orally 
and writting; it is also important to think critically and solve real problems in 
the engineering world.  

− Focus on more practical skill than only in lab work and paper  

− *If I had to say one thing, it would be to do things for real, instead of trying to 
past test, skim over papers and just get till the end. Choose what you like and 
what you are good at and try to go as deep as possible, try to be an expert on 
something. More specifically, it depends on whether you plan to stay in 
academia or go into companies I suppose. I think data analysis skills become 
very important everywhere and basic computer, statistical and math skills 
connected to biological data are useful regardless of the work place. So is the 
ability to communicate and work in groups but you'll have that covered 
without much effort. For academia it is crucial to become independent and 
develop ways to tackle problems. Broad, fast overview of many subjects works 
against that, it is important to focus on one thing and try to understand it 
deeper and see how does one build knowledge in that field. Develop an attitude 
that will allow you to face problems, unexpected results, things not going 
according to plan and do it on your own.  

− *Contacts to group leaders etc. Performing relevant practical projects.  

− *Hands-on experience (degree projects), business, social skills - time 
management, management  

− *Learn English. Don't fragment your practical work too much: better to spend 
as long as possible on a single project.  

Hitta din inriktning. Bredd eller spets (11 kommentarer) 

− They should choose the field of their work very carefully. They should go for 
the field they are really interested in and not on the trend. Job satisfaction is 
very important for productivity. Once they have chosen their field of interest 
they should be very focussed on training themselves in that particular field by 
selecting proper courses and lab experiences.  

− *They should start thinking about their future career as soon as possible. 
Finding a PhD position or a real job as an international student is very hard 
(even though it is not about IBG). They should also consider that their visa will 
expire as soon as they are finished with their studies which means that they 
have to find their future job during their study time.  

− *If I had to say one thing, it would be to do things for real, instead of trying to 
past test, skim over papers and just get till the end. Choose what you like and 
what you are good at and try to go as deep as possible, try to be an expert on 
something. More specifically, it depends on whether you plan to stay in 
academia or go into companies I suppose. I think data analysis skills become 
very important everywhere and basic computer, statistical and math skills 
connected to biological data are useful regardless of the work place. So is the 
ability to communicate and work in groups but you'll have that covered 
without much effort. For academia it is crucial to become independent and 
develop ways to tackle problems. Broad, fast overview of many subjects works 
against that, it is important to focus on one thing and try to understand it 
deeper and see how does one build knowledge in that field. Develop an attitude 
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that will allow you to face problems, unexpected results, things not going 
according to plan and do it on your own.  

− Get as much experience as you can in the field you would plan for your career 
before graduate.  

− *It depends.If the one wants a phD position. Learn more professional 
knowledge will helps a lot. If the one wants a job on sales/market region. Learn 
more other subject, such as management courses, will be better.  

− *Obtain a broad technical knowledge - obtain the ability of scientific problem 
solving - identify a topic they are interested in and are passionate about 
following up  

− To look carefully what research projet they involved in. It seems that the type 
of project determines into a great extent your possibilities in the future  

− Understand what do you want  

− Att försöka veta vad man vill tidigt! Då finns möjlighet att möta framtidens 
krav. Det tog lång tid för mig och hade jag vetat tidigare hade jag både varit mer 
motiverad samt kunnat mer och bättre saker tror jag. Läs mycket statistik. Glid 
igenom kurser du inte tror gynnar dig men som är obligatoriska. Betyg är ganska 
oviktigt. Ha roligt utanför skolan och försök komma på praktik samt få 
sommarjobba som assistent på EBC. Jobba aldrig gratis som biolog! Det sänker 
statusen på yrket! Arbetsgivaren skall vara glad att hen har dig, inte tvärtom!  

− Tänk tidigt igenom vad du vill göra sen och i vilken riktning du vill gå och följ 
hjärtat! Då blir det bäst.  

− You should focus on the later development of your studies and more particular, 
set your goals as many as possible and choose the right one at the right time.  

Särskilda kurser/moment inom biologiområdet som man bör ha (9 
kommentarer) 

− Ecotoxikologi, bevarandebiologi, statistik.  

− Läsa en kurs i GIS  

− *Projektarbeten och att absolut inte vara rädd att engagera sig i föreningar som 
på ett eller annat sätt är kopplade till studentlivet, det är också en merit!  

− Att läsa flera projektkurser för att snabbt förstå hur man arbetar i ett projekt. 
Labbar i kurser har väldigt lite med riktigt arbete att göra.  

− They should focus on getting exposure in maximum possible techniques in their 
masters study because interdisciplinary study is the order of the day and being a 
jack of all trades is good since they would anyway master the required ones in 
their PhD studies (I can only talk of being in academic line and I do not know 
about the job sector). It is important to learn to critically evaluate things, for 
instance, scientific articles and then ofcourse on writing skills. I guess most of 
them are taught at IBG!!!  

− Problemlösning, projektarbeten, muntlig och skriftlig presentation  

− Även om statistik kan uppfattas som tråkigt är det A och O för att förstå och 
kritiskt granska studier eller för att konstruera ett experiment.  
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− *Computer science/programming -Statistics and data analysis -Grant writing -
General communication abilities -Be sure to look at job adverts well in advance 
of graduating so you know what skill deficiencies you need to take care of. 

Kommunikation och andra viktiga förmågor (7 kommentarer) 

− Presentation.  

− Communication skills. 

− Focus on gaining the skills (communication, collaboration skills, and especially 
information gathering, critical thinking, problem solving that sort of thing) not 
just learning a lot of facts. Facts get outdated all the time when we make new 
discoveries and gain new insights. If you have the skills you have the tools that 
you need to gain access to and asses the new information, make use of it and 
communicate what you've learned to other people. Also, character building, 
you will get in difficult and unknown situations, it's all about how you deal 
with them.  

− Just try to finish the courses with good grades and concentrate well on 
experimental methods. Try to improve communication skills. Try to find a 
place where there is a motivating/positive/good work/healthy work 
environment. Life Sciences is a field of sacrifice/dedication/patience, be 
prepared and develop these skills. Try to find a Good Boss :) 

− Critical thinking, reading journal articles instead of memorising facts from text 
books, and figuring out how to get information from the internet for example 
phytozome, tair, kegg, etc. To much of the education system is based on getting 
a good grade and finishing a task instead of actually learning how to be a 
scientist. It does not matter if you can recite all the numbers of Pi if you cannot 
read the articles describing how it was discovered and what it´s potential uses 
are. 

− Try to develop the skills needed for the future works. Avoid putting to much 
effort on the knowledge since it becomes changed all the time or perhaps you 
will jump into anther field.  

− *Computer science/programming -Statistics and data analysis -Grant writing -
General communication abilities -Be sure to look at job adverts well in advance 
of graduating so you know what skill deficiencies you need to take care of. 

Sök fakta hos företag (5 kommentarer) 

− *Kombinera biologiutbildningen med något annat, ex hållbar utveckling, 
ekonomi, juridik, journalistik. Titta på platsannonser och se vad de vill ha där 
du skulle vilja jobba, välj kurser efter det. Förlita dig inte på att utbildningen vid 
IBG ska ge dig jobb. Engagera dig, både på IBG och utanför. Försök skaffa dig 
ett extrajobb/sommarjobb som ger erfarenhet och kontakter. Läs 
praktikkurserna. 

− Undersök arbetsmarknadens behov i början av utbildningen. 

− Att bättre undersöka vad som efterfrågas av arbetsgivare än att bara välja vad 
som är kul och intressant. 

− Ha större anknytning till arbetslivet och se vad som efterfrågas. 
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− *Computer science/programming -Statistics and data analysis -Grant writing -
General communication abilities -Be sure to look at job adverts well in advance 
of graduating so you know what skill deficiencies you need to take care of. 

Vikten av ett bra kontaktnät (5 kommentarer) 

− *Kontakter, lära sig program och se till att få bra sommarjobb och praktik. Lära 
sig fältmetoder. Läsa kurs i miljörätt om man är intresserad av att jobba på 
kommun, länsstyrelse eller privat. Bästa kursen på hela programmet! 

− Skaffa kontakter! Våga prata med dina föreläsare och inte vara rädd att kontakta 
folk som arbetar med intressanta frågor inklusive företag. Ta för sig helt enkelt! 

− *Blanda kurser från olika universitet. Fokusera på det du är intresserad av och 
inte bara det du tror att du har nytta av. En bred grund är aldrig fel. Kontakter 
är A och O! 

− Kontakter mot arbetsmarknaden. 

− *Contacts to group leaders etc. Performing relevant practical projects. 

Hitta din egen nisch (2 kommentarer) 

− *Blanda kurser från olika universitet. Fokusera på det du är intresserad av och 
inte bara det du tror att du har nytta av. En bred grund är aldrig fel. Kontakter 
är A och O! 

− Develop your own specialities in academia. 

Engagera dig (2 kommentarer) 

− Engagera sig och gör något annat vid sidan av studierna, både för att skaffa ett 
nätverk, och för att utveckla och lära känna dig själv som person.  

− *Projektarbeten och att absolut inte vara rädd att engagera sig i föreningar som 
på ett eller annat sätt är kopplade till studentlivet, det är också en merit!  

Forskningsspåret (2 kommentar) 

− Om du är intresserad av ett ämne och vill forska inom ditt efter avslutad 
utbildning läs så mycket du kan komma över. Kontakta forskare inom området 
och fråga vad de tycker är viktigt att lägga krut på och vilken inriktning man 
skall välja inom det området. Du kan också fråga om det finns något litet 
projekt du kan ta del av. 

−  For a scientific career: statistics and programming! 

Övrigt (10 kommentarer) 

− LEARN SWEDISH AND STAY IN SWEDEN !!!! 

− The degree project is a very rewarding experience and it is important to choose 
wisely. It is also a good opportunity to go abroad. 

− *Learn English. Don't fragment your practical work too much: it is better to 
spend as long time as possible on a single project. 

− *They should start thinking about their future career as soon as possible. 
Finding a PhD position or a real job as an international student is very hard 
(even though it is not about IBG). They should also consider that their visa will 
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expire as soon as they are finished with their studies which means that they 
have to find their future job during their study time. 

− To learn knowledge is not that important. It's more important to improve your 
ability of learning and apply knowledge. 

− Just follow the program and focus. 

− Study hard during the courses to enrich the basic knowledge, and practice a lot 
in the project, especially pay attention to how to plan for an experiment and 
how to work rigorous and efficiently. 

− I will focus on how to bring the research from bench to bed and how to 
translate your work to people in general. 

− Att man som naturvetare måste kunna sälja sig själv, för ingen kommer att veta 
vad man kan automatiskt. Så man måste kunna förklara varför man skulle vara 
bra för ett visst arbete. 

− How to think, organize and apply multicomponent knowledge from book, 
internet and life. 
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Bilaga 3. Enkäten 
BAKGRUNDSDATA OCH EXAMENSARBETE 

 
1. Kön 

o Man 
o Kvinna 

 
 
2. Hur gammal är du? 
____________________ 
 
 
3. a) Har du läst kursen Självständigt arbete 15 hp vid IBG? 

o Ja 
o Nej 

 
3. b) Om du har gjort examensarbete i biologi (i detta fall avses ej kursen Självständigt 
arbete), var gjorde du ditt examensarbete? 
 
1. Vid en forskningsavdelning inom biologiska sektionen vid Uppsala universitet 
2. Inom biomedicin/farmaci/veterinärmedicin/biokemi vid 
BMC/Rudbecklaboratoriet/Akademiska 
3. Vid annat universitet/högskola 
4. Vid ett företag 
5. Vid en myndighet (statlig eller kommunal) 

o Biologiska sektionen UU 
o Biomedicin/farmaci/biokemi UU 
o Annat universitet/högskola 
o Företag 
o Myndighet 

 
3. c) När blev du klar med ditt examensarbete/självständiga arbete? 

o 2007 
o 2008 
o 2009 
o 2010 
o 2011 

 
3. d) Gjorde du ditt examensarbete utomlands (även om det var genom UU)? 

o Ja 
o Nej 

 
 
4. Till vilken av följande breda grupper anser du att din biologiutbildning tillhör? 

o Ekologi/evolutionsbiologi/systematik 
o Cellbiologi/molekylärbiologi/fysiologi 
o Annan 

 
Om du svarat "Annan", ange vilken: 
____________________ 
 
 
5. Hur stor del av din biologiutbildning har du haft på IBG? 
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o Hela utbildningen 
o Kortare tid än två år (ej endast ex.-arbete) 
o Endast examensarbetet 

 
Om du svarat "Kortare tid än två år (men inte bara examensarbetet)", ange antal 
terminer: 
____________________ 
 
 
6. Vilken är din högsta universitetsexamen? 

o Högskoleexamen 
o Kandidatexamen 
o Magisterexamen 
o Masterexamen 
o Licentiatexamen 
o Doktorsexamen 
o Annan examen 
o Jag har inte tagit ut någon examen 

 
Om du svarat "Annan examen", ange vilken: 
____________________ 
 
 
År 2007 infördes en ny examensordning med Kandidatexamen (180 hp på grundnivå), 
Magisterexamen (60 hp på avancerad nivå) och Masterexamen (120 hp på avancerad 
nivå). I den tidigare examensordningen ingick Högskoleexamen (lägst 80 gamla 
poäng), Kandidatexamen (lägst 120 gamla poäng) och Magisterexamen (lägst 160 
gamla poäng). 
 
7. Vilken/vilka av följande examina, med biologi som huvudämne, har du? Har du fler 
än en examen i frågan nedan - markera alla. 

o Högskoleexamen (lägst 80 gamla poäng) 
o Kandidatexamen (lägst 120 gamla poäng) 
o Magisterexamen (lägst 160 gamla poäng) 
o Kandidatexamen (180 hp på grundnivå) 
o Magisterexamen (60 hp på avancerad nivå) 
o Masterexamen (120 hp på avancerad nivå) 
o Jag har inte tagit ut någon examen 

 
 
8. Startade du dina studier före 2007 och godkändes på ett examensarbete i den nya 
examensordningen? 

o Ja 
o Nej 
o (Vet ej) 

 

ALLMÄNT OMDÖME 

9. Har du nu – så här något/några år efter ditt examensarbete – ändrat uppfattning om 
värdet av dina biologistudier jämfört med när du precis hade slutfört ditt 
examensarbete? 
 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  
Ja, jag är Ja, jag är Nej, jag har Ja, jag är Ja, jag är 
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mycket mer 
negativ nu 

något mer 
negativ nu 

inte ändrat 
uppfattning 

något mer 
positiv nu 

mycket mer 
positiv nu 

 
Motivera gärna ditt svar: 
____________________ 
 
 
10. Sammanfattningsvis, i hur hög grad instämmer du i nedanstående påstående? 
Jag är mycket nöjd med studierna i biologi vid IBG 
 1. 

(Instämm
er inte 
alls) 

2.  3.  4.  5. 
(Instämm
er i 
mycket 
hög grad) 

Jag är mycket nöjd med studierna i 
biologi vid IBG 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

 

FÄRDIGHETSTRÄNING 

Dessa två frågor behandlar färdighetsträning. Den första frågan behandlar din syn på 
den övning du fått genom studierna i biologi vid IBG, och den andra frågan behandlar 
den förmåga du utvecklat. 
  
 
11. Hur bedömer du den övning som studierna i biologi vid IBG gav när det gäller a) – 
j) nedan? 
 
 
 1. 

Mycket 
missnöj
d 

2. 
Ganska 
missnöj
d 

3. 
Varken 
nöjd 
eller 
missnöj
d 

4. 
Ganska 
nöjd 

5. 
Mycke
t nöjd 

 
(Föreko
m 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) fältarbeta o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  
 
  
12. Genom studierna i biologi vid IBG har jag utvecklat en god förmåga... 
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 1. 

(Instämm
er inte 
alls) 

2.  3.  4.  5. 
(Instämm
er i 
mycket 
hög grad) 

 
(Föreko
m 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 o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  
d) till skriftlig kommunikation o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  
e) att följa kunskapsutvecklingen 
inom det område som utbildningen 
avser 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

f) att diskutera och kommunicera 
inom det område som utbildningen 
avser 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

g) att självständigt lösa problem 
inom det område som utbildningen 
avser 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

h) att förklara ämnesspecifika 
frågor för personer utan 
fackkunskaper 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

i) att arbeta analytiskt o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  
j) att samarbeta o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  
k) att förstå engelskspråkig 
facklitteratur 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

l) att laborera o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  
m) att fältarbeta o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  
n) att identifiera och avgränsa 
problem 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

o) att snabbt få överblick över ett 
omfattande material 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

 
  

DIANA/KOMMUNIKATIONSTRÄNING 

DiaNa är en förkortning av "Dialog för Naturvetare" och syftar till att bland annat ge 
studenter vid IBG systematisk träning i kommunikationsfärdigheter under 
utbildningen. 
 
13. Har du under din utbildning vid IBG läst kurser som har innehållit DiaNa-
övningar? 

o Nej 
o Ja, i 1-2 kurser 
o Ja, i 3-4 kurser 
o Ja, i 5 eller fler kurser 
o (Vet ej) 

 
 
14. I vilken grad anser du att... 
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a) 

 1. (Inte 
alls) 

2.  3.  4.  5.(I 
mycket 
hög grad) 

(Vet ej) 

…du utvecklade dina 
kommunikationsfärdigheter under 
dina studier vid IBG? 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

 

b) 

 1. (Inte 
alls) 

2.  3.  4.  5.(I 
mycket 
hög grad) 

(Vet ej) 

… dina möjligheter på 
arbetsmarknaden har förbättrats 
genom den kommunikationsträning 
du fick vid IBG? 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

 

INTERNATIONALISERING 

Följande fråga vänder sig till dig som är svensk medborgare. Om du inte är svensk 
medborgare, fortsätt med avsnittet om mål för utbildningen nedan. 
 
15. Internationella perspektiv kan ta sig olika uttryck. Markera samtliga alternativ som 
gäller för dina studier vid IBG. 

o en eller flera av kurserna har haft tydliga internationella perspektiv 
o jag har haft lärare med internationell erfarenhet som undervisat i biologi 
o jag har tagit del av erfarenheter från utbytesstudenter/utländska masterstudenter i 

samband med biologistudierna 
o jag har bedrivit biologistudier utomlands 
o jag har bedrivit studier utomlands i annat ämne än biologi 
o annat internationellt perspektiv under biologistudierna 
o (jag har inte kommit i kontakt med något internationellt perspektiv i mina studier vid 

IBG) 
 
 

MÅL FÖR UTBILDNINGEN 

 
Besvara ENDAST den av frågorna 16-18 som motsvarar din HÖGSTA av 
nedanstående examina, oberoende av om du tagit ut denna examen eller inte. (Besvara 
frågan även om du har en examen från den examensordning som gällde före 2007.) 

HÖGSTA EXAMEN: KANDIDAT 

16. Följande delfrågor besvaras endast av dig vars högsta examensarbete är på 
KANDIDATNIVÅ, oavsett om du tagit ut examen eller inte. 

Kunskap och förståelse 

För kandidatexamen skall studenten... 
a) visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder 
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inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om 
aktuella forskningsfrågor. 

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 	  
 

Färdighet och förmåga 

För kandidatexamen skall studenten... 
b) visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i 
en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och 
situationer 

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 	  
 
c) visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att 
genomföra uppgifter inom givna tidsramar 

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 	  
 
 
d) visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper 

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 	  
 
e) visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område 
som utbildningen avser 

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 kandidatexamen skall studenten... 
f) visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 
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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 	  
 
g) visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur 
den används 

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 	  
 
h) visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 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 	  
 

HÖGSTA EXAMEN: MAGISTER 

17. Följande delfrågor besvaras endast av dig vars högsta examensarbete är på 
MAGISTERNIVÅ, oavsett om du tagit ut examen eller inte. 

Kunskap och förståelse 

För magisterexamen skall studenten... 
a) visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 
såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av 
området 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 	  
 
b) visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

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 	  
 

Färdighet och förmåga 

För magisterexamen skall studenten... 
c) visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information 
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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 	  
 
d) visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt 
att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom 
givna tidsramar 

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 	  
 
e) visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina 
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i 
dialog med olika grupper 

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 	  
 
f) visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet 

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 magisterexamen skall studenten... 
g) visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 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 	  
 
h) visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används 

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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i) visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar 
för sin kunskapsutveckling 

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 	  
 

HÖGSTA EXAMEN: MASTER 

18. Följande delfrågor besvaras endast av dig vars högsta examensarbete är på 
MASTERNIVÅ, oavsett om du tagit ut examen eller inte. 

Kunskap och förståelse 

För magisterexamen skall studenten... 
a) visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 
såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom 
vissa delar av området samt fördjupad 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 	  
 
b) visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen 

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 	  
 
 

Färdighet och förmåga 

För magisterexamen skall studenten... 
c) visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, 
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer 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 	  
 
d) visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 
samt att utvärdera detta arbete 
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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 	  
 
e) visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt 
och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap 
och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper 

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 	  
 
f) visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet 

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 magisterexamen skall studenten... 
g) visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 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 	  
 
h) visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används 

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 	  
 
i) visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar 
för sin kunskapsutveckling 

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 	  



46 
 
 

 

STUDENTINFLYTANDE OCH UTVECKLING 

19. a) Hur nöjd är du med den möjlighet ni studenter hade att påverka upplägg och 
genomförande av studierna vid IBG? 

o Mycket missnöjd 
o Ganska missnöjd 
o Varken nöjd eller missnöjd 
o Ganska nöjd 
o Mycket nöjd 
o (Ingen uppfattning) 

 
19. b) Motivera och kommentera gärna! 
____________________ 
 
 
20. Vad anser du var särskilt bra med studierna vid IBG? (I denna fråga kan du även 
kommentera studierna i kemi och matematik/statistik som ingår i 
kandidatprogrammets första två år). 
____________________ 
 
 
21. Vad anser du kan förbättras i undervisningen vid IBG? (I denna fråga kan du även 
kommentera studierna i kemi och matematik/statistik som ingår i 
kandidatprogrammets första två år). 
____________________ 
 
 

VAD GÖR DU NU? 

22. 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 vid IBG var tillräcklig? 
 1. (Inte 

alls) 
2.  3.  4.  5.(I 

mycket 
hög grad) 

(Vet ej) 

 o 	   o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  
 

Kommentarer: 

____________________ 
 
 
23. 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 
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24. 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 25 - 33 besvaras av dig som har förvärvsarbetat efter examen vid IBG 
(eller är/har varit doktorand). Du som ej har förvärvsarbetat eller varit 
doktorand efter ditt examensarbete, fortsätt på fråga 34. 

25. 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 

 
25. 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 

 
 
26. 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 biologiska utbildning? 

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

 
27. I vilken utsträckning har du efter dina studier haft arbetsuppgifter som ställt krav 
på att: 
a) göra muntliga presentationer 

o Inte alls 
o I viss mån 
o I hög grad 

 
b) göra skriftliga presentationer 

o Inte alls 
o I viss mån 
o I hög grad 

 
c) kritiskt värdera information 

o Inte alls 
o I viss mån 
o I hög grad 
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d) argumentera 
o Inte alls 
o I viss mån 
o I hög grad 

 
e) självständigt lösa problem 

o Inte alls 
o I viss mån 
o I hög grad 

 
f) läsa och förstå vetenskapliga texter 

o Inte alls 
o I viss mån 
o I hög grad 

 
g) tillämpa vetenskapliga metoder 

o Inte alls 
o I viss mån 
o I hög grad 

 
h) förklara ämnesspecifika frågor för personer utan fackkunskaper 

o Inte alls 
o I viss mån 
o I hög grad 

 
i) arbeta i grupp 

o Inte alls 
o I viss mån 
o I hög grad 

 
j) du kan laborera 

o Inte alls 
o I viss mån 
o I hög grad 

 
k) du kan fältarbeta 

o Inte alls 
o I viss mån 
o I hög grad 

  
 
28. a) Har du läst universitets/högskolekurser, utanför det teknisk-naturvetenskapliga 
området, som du anser har förbättrat dina möjligheter på arbetsmarknaden? 

o Ja 
o Nej 
o (Vet ej) 

 
b) Om så, ange inom vilket/vilka huvudområden: 

o Medicin/farmaci 
o Humaniora/samhällsvetenskap 
o Lärarutbildning 
o Annat 

 
c) Ange ämne/ämnen: 
____________________ 
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Frågorna 29 - 33 besvaras av dig som för närvarande har någon form av 
anställning, är doktorand eller egen företagare. 

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

o Statliga sektorn 
o Landstingssektorn 
o Kommunala sektorn 
o Företagssektorn 
o Eget företag 
o Ideell organisation/NGO 

 
30. 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 Annan 

 
Om du svarat "Annan", ange vilken: 
____________________ 
 
31. Du som har ett arbete där du har användning av din biologiska utbildning, beskriv 
vad du arbetar med! (t. ex. arbetsgivare, yrkestitel, huvudsakliga arbetsuppgifter.) 
____________________ 
 
32. 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 

 
33. I hur hög grad instämmer du i nedanstående påståenden? 
a)  
 1. 

(Instämm
er inte 
alls) 

2.  3.  4.  5. 
(Instämm
er i 
mycket 
hög grad) 

Jag är mycket nöjd med mitt 
nuvarande arbete 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

 
b)  
 1. 

(Instämm
er inte 
alls) 

2.  3.  4.  5. 
(Instämm
er i 
mycket 
hög grad) 

Ämnesinnehållet i min biologiska 
utbildning är relevant i relation till 
mitt nuvarande arbete 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  
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c)  
 1. 

(Instämm
er inte 
alls) 

2.  3.  4.  5. 
(Instämm
er i 
mycket 
hög grad) 

Jag har stor användning av mina 
biologiska kunskaper i mitt 
nuvarande arbete 

o 	   o 	   o 	   o 	   o 	  

 
 

Frågorna 34 - 35 besvaras av ALLA: 

 
34. Vad skulle du föreslå dagens studenter som läser biologi att satsa på under 
utbildningstiden för att bättre kunna möta det kommande arbetslivets krav och 
förväntningar? 
____________________ 
 
 
 
35. Har du några övriga synpunkter på det som behandlas i enkäten får du gärna skriva 
dem här nedan. 
____________________ 
 

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): 
____________________ 
 
 
 


