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Jag vill rikta ett särskilt tack till Peter Sigrén som hjälpte till med färdigställandet av 

webbenkäten. Jag vill också tacka de alumner som tog sig tid att besvara enkäten. 
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Sammanfattning 
 

Denna rapport är en sammanställning av en webbenkät som skickades ut till studenter som 

påbörjade Webbredaktörsprogrammet, campus och distans, hösten 2015. Syftet var att ett år 

efter avslutad utbildning undersöka studenternas anställningsförhållanden samt deras syn på 

utbildningens relevans i relation till sin nuvarande yrkesutövning. Resultatet från 

undersökningen tyder på att det finns anledning att öka inslagen av några 

kompetensområden då efterfrågan på arbetsmarknaden inom dessa kompetensområden 

tycks vara större än vad som avspeglas i utbildningen. Resultatet tyder också på att kraven 

inom vissa kompetensområden är så pass höga i arbetslivet att det överstiger en utbildning 

på grundnivå.  
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Inledning 
 

Studentuppföljning (alumnundersökning) ingår som ett kriterium i kvalitetsutvärderingssystem 

och resurstilldelning inom högre utbildning i Sverige (Högskoleverket 2011). Denna 

alumnrapport har sammanställts i enlighet med det kontinuerliga kvalitetsarbetet som bedrivs 

vid Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap. 

Metod & urval 
Datainsamling 
 

Datainsamlingen gjordes via webbenkäter som skickades ut till aktuella studentgrupper, 

sammanlagt 101 respondenter, första gången 1/10-2019. Utskicket följdes upp av 2 

påminnelser till de studenter som inte hade påbörjat enkäten efter första utskicket, och 1 

gång till dem som hade påbörjat enkäten. Sista påminnelsen skickades ut den 10/12 2019. 

Vid stängningen av enkäten hade 25 respondenter besvarat enkäten, vilket innebär en 

svarsfrekvens på 24%. Alla personuppgifter har behandlats med stöd av 

dataskyddsförordningen. 

 

Enkätens utformning 
 

Enkäten var indelad i fyra avdelningar: Bakgrundsfrågor, Etableringsgrad, 

Kvalitetsindikatorer samt Avslutande frågor. De två förstnämnda avdelningarna utgjordes av 

frågor som kunde besvaras med ja, nej eller ett förbestämt svarsalternativ med utrymme för 

egna kommentarer. Frågorna i den första avdelningen var inriktade på att undersöka om 

respondenterna hade tidigare erfarenhet av akademisk utbildning samt huruvida de hade 

tagit ut en examen på webbredaktörsprogrammet eller avslutat programmet i förtid. Frågorna 

i den andra avdelningen hade ett fokus på om respondenterna hade fått ett arbete efter 

avslutad utbildning, men vi var också intresserade av om respondenterna hade arbetat under 

studietiden och i så fall i vilken utsträckning. Den tredje avdelningen bestod av indexfrågor 

som kunde besvaras på en femgradig likertskala, som sträckte sig från ”i mycket liten 

utsträckning” till ”i mycket stor utsträckning”. Indexfrågorna användes dels för att undersöka i 

vilken utsträckning studenterna upplevde att utbildningen hade gett dem olika kompetenser, 

dels för att ta reda på i vilken utsträckning utbildningen upplevdes som relevant för den 

nuvarande sysselsättningen. I rapporten redovisas medeltalet för varje kompetensområde. 

Svaren på indexfrågorna indikerar utbildningens kvalitet ur ett studentperspektiv och kan 
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komma till användning för oss i vårt utvecklingsarbete. Enkäten avslutades med två frågor 

kring i vilken grad respondenterna var nöjda med sitt val av utbildning och lärosäte. 

Webbenkäten bestod av sammanlagt 39 frågor: 

 Bakgrund – 6 frågor 

 Etableringsgrad – 9 frågor 

 Kvalitetsindikatorer – 22 indexfrågor 

 Avslutning – 2 frågor 

 

Resultat 
Bakgrundsfrågor 

Tidigare akademiska studier 

13 respondenter (52%) uppgav att de hade akademisk utbildning sedan tidigare, och av 

dessa var det 6 respondenter som hade en akademisk examen sedan tidigare. Bland dem 

som hade akademisk utbildning sedan tidigare var det vanligast att ha läst humaniora. Näst 

vanligast var IT, följt av ”annat” och samhällsvetenskap. ”Annat” uppgavs ha varit ”japanska, 

3D-modellering, bildbehandling”, ”pedagogik och språk” samt ”design”. 
 

Varför webbredaktörsprogrammet 

På frågan varför respondenten hade valt att läsa just webbredaktörsprogrammet uppgav 12 

respondenter (48%) att det var ”utbildningens inriktning” som var orsak till valet. Därefter var 

det vanligaste svaret ”att få ett arbete jag trivs med” följt av ”att höja min kompetens”. 

Tog du ut en examen från webbredaktörsprogrammet? 
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16 respondenter (64%) uppgav att de tog ut en examen från webbredaktörsprogrammet.  

Av de 9 respondenter (36%) som inte tog ut en examen valde 4 svarsalternativet ”jag är inte 

klar med alla kurser” och 5 svarsalternativet ”annat” som de kommenterade på följande vis:  

 
 Jag valde att avsluta mina studier efter två år och 120 hp. 

 Jag valde att avbryta mina studier. 

 Fick ingen motivation till att plugga samt flyttade till Korea för att göra annat. 

 Fler svar borde tillåtas, jag är inte klar med alla kurser samt behöver komplettera mitt 

examensarbete. Kämpar på 

 Avhopp. Utbildningen gick inte att kombinera med jobb. 

 Jag gjorde studieavbrott 
 

 
Etableringsgrad 

Anställning efter studierna 

 

 

 

  

19 respondenter (76%) uppgav att de hade fått anställning efter studierna och av dessa 

svarade 14 respondenter att de arbetade inom utbildningens yrkesområde. 15 respondenter 

svarade att de arbetade inom privat sektor och 4 respondenter uppgav att de arbetade inom 

offentlig sektor. 
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Arbete under utbildningstiden 

   
 

22 respondenter (88,0%) uppgav att de arbetade under utbildningstiden. 7 av 

respondenterna arbetade mellan 31 och 50%, 5 respondenter arbetade mellan 11 och 30% 

och 4 respondenter arbetade mellan 51 och 75% under utbildningstiden. 3 respondenter 

arbetade mellan 76 och 100 % och 3 respondenter arbetade mindre än 10% under 

utbildningstiden. 6 av de respondenter som arbetade under utbildningstiden uppgav att de 

hade arbetat inom utbildningsområdet. 14 av de respondenter som arbetade under 

studietiden uppgav att de idag hade en annan arbetsplats än under sin studietid medan 8 

respondenter uppgav att de hade samma arbetsplats som under sin studietid.  

 

Frågan om den nuvarande arbetsplatsen skiljde sig från respondentens arbetsplats under 

studietiden kommenterades så här:  

 

 Egen företagare inom webb 

 Delvis, hade två olika jobb. Under programmets sista år arbetade jag på samma 

arbetsplats som jag har idag. 

 Jag har fortfarande kvar mitt städjobb på ca 2-6 timmar/vecka. Sedan jobbar jag 20+ 

timmar/vecka som Webb och marknadsförings assistent. 

 Jobbade på Systembolaget under utbildningrn. Nu jobbar jag på en webbyrå som 

supportansvarig 
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 Jobbar på en skola som elevassistent men vill gärna jobba som webbredaktör. Jag är 

dock inte klar med min utbildning än och har därför inte 

 kunnat byta jobb 

 Arbetade på kåren en del samt andra typer av studentpolitiska uppdrag 

 Startade eget och jobbade ett år med det. Lade ner företaget och blev anställd efter 

examen. 

 Arbetade extra på McDonalds men arbetar idag som webbredaktör. 

 

Sysselsättning efter avslutade studier 

På frågan vad den huvudsakliga sysselsättningen hade varit efter avslutade studier svarade 

8 respondenter (32%) att de fick jobb inom ett halvår. 6 respondenter (24%) uppgav att de 

redan hade ett arbete och 4 respondenter (16%) uppgav att de fick jobb inom ett år. 1 

respondent (4%) hade startat egen verksamhet och 1 respondent (4%) var fortfarande 

arbetssökande. 3 respondenter (12%) uppgav att de hade studerat och 2 respondenter (8%) 

valde svarsalternativet ”annat” vilket kommenterades så här: 

 

 Jag har haft egen verksamhet innan påbörjade studier, under och efter studietiden. 

 Jag har studerat Koreanska och nu har jag jobb i Korea 

 Arbetade. Började sedan att plugga igen. 

 

Nuvarande inkomstnivå 

 
 
På frågan om respondentens nuvarande inkomstnivå uppgav 9 respondenter (36%) att de 

hade en inkomst under 26.000 kronor i månaden. Lika många (36%) svarade att de hade en 
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inkomst mellan 26.000 och 29.999 kronor per månad. 6 respondenter (24%) svarade att de 

hade en inkomst mellan 30.000 och 33.999 kronor i månaden. 1 respondent (4%) uppgav att 

hen hade en inkomst mellan 34.000 och 37.999 kronor per månad. 

 

 
Kvalitetsindikatorer 
 

I avdelningen Kvalitetsindikatorer ställdes frågor om i vilken utsträckning utbildningen gav 

kompetens inom en rad olika områden. De kompetensområden som undersöktes var dels 

sådana kompetenser som högskoleutbildning enligt lag (2009:1037) ska möjliggöra för 

studenter att utveckla på en utbildning på grundnivå, dels kompetensområden som snarare 

kan hänföras till utbildning på avancerad nivå eller kan anses vara kritiska för 

webbredaktörer. I tabellen nedan redovisas medelvärdena för i vilken utsträckning 

respondenterna ansåg att kompetensområdena erbjöds inom utbildningen respektive 

behövdes på den nuvarande arbetsplatsen. 

 

Kompetensområde Inom utbildningen I nuvarande 
sysselsättning 

Att kunna urskilja, formulera 
och lösa problem 

3,1 3,9 

Att kunna värdera och kritiskt 
granska informationskällors 
relevans 

3,7 3,5 

Att kunna tillämpa 
informationsetiska principer 

3,4 3,6 

Kompetens inom 
informationsarkitektur 

3,5 3,7 

Kompetens inom utveckling 
och underhåll av webbaserade 
informationsmiljöer 

2,7 3,4 

Kompetenser inom 
användbarhet och 
tillgänglighet 

3,5 3,8 

Kompetens inom design och 
layout 

3,6 3,6 

Att kunna organisera och 
arbetsleda 

2,2 3,8 

Att kunna skriftligt 
dokumentera webbprojekt 

3,2 2,7 

Att kunna muntligt presentera 2,9 3,4 

Att kunna förhandla och vara 
drivande 

2,2 3,5 
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Avslutande frågor 

Hur nöjd är du med att du valde Högskolan i Borås respektive Webbredaktörsprogrammet? 

           
 

På frågan hur nöjda alumnerna var med valet av lärosäte respektive utbildning var 

medelvärdet 3,2 (lärosäte) respektive 3,0 (utbildning).  
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