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1. Inledning 

  

Urval och svarsfrekvens 
Undersökningen riktades till samtliga studenter som avslutat sin utbildning våren 2011 på 
Webbredaktörsprogrammet campus och distans.  

Kontaktuppgifter hämtades huvudsakligen från studentregistret LADOK. Till de studenter där 
det saknades giltiga telefonnummer söktes uppgifterna via webbaserade telefonkataloger 
som Hitta.se och Eniro.se.  

För Webbredaktörsprogrammet campus fanns det telefonuppgifter till 22 respondenter av 
vilka tre avböjde och 19 deltog i undersökningen. Det ger en svarsfrekvens på 76%. 

För Webbredaktörsprogrammet distans fanns det telefonuppgifter till 20 respondenter av 
vilka 14 deltog i undersökningen. Det ger en svarsfrekvens på 70%.  

 

  Webbred  
campus 

Webbred 
distans 

Totalt  
 

2010 87,7% - 87,7% 
2011 76% 70% 73,4% 
 

Överlag är svarfrekvensen något lägre i jämförelse med 2011 års alumnundersökning.  
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2. Resultat Webbredaktörprogrammet 2009 
 

Sammanfattning 
I denna rapport redovisas resultatet från den andra alumnundersökningen som har gjorts för 
Webbredaktörsutbildningen på Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Till skillnad mot 2011 
års alumnundersökning inkluderas i denna undersökning två 
webbredaktörsprogramutbildningar, campus och distans på heltid, som båda startades 2009 
och har erbjudits samtidigt. 
 
Trots att det fortfarande är för få undersökningar för att kunna dra några slutsatser eller tala 
om trender bör en viss jämförelse göras mellan denna 2011 års alumnundersökning av 
Webbredaktörsprogrammet. Följande sammanfattning bör i första hand ses som ett sådant 
försök. Campus och distans redovisas tillsammans om inte annat anges. 
 
Utöver att denna undersökning inkluderar fler respondenter (33 svar) än i 2011 års 
undersökning (24 svar) visar resultatet positiva inslag i flera undersökta områden.   
 

Allmän bakgrund (ålder, kön, utbildningsbakgrund) 
I jämförelse med 2011 års undersökning har åldersgruppen under 25 ökat från 41% (2011) 
till 51,6% (2012).  
 
Könsfördelningen med 57,6% kvinnor och 42,4% män visar en mer jämlik bild än i 2011 års 
alumnundersökning där det var 70,8% män. Det är fler kvinnor än män som läser distans- än 
campusutbildning.  
 
Det är fler respondenter som har tagit ut sin högskoleexamen, där skedde en ökning från 
50% (2011) till 87,9% (2012). I distansutbildningen är det 92,9% som har tagit ut examen.  
 
Antalet respondenter med andra högskolepoäng utöver webbredaktörsutbildningen har 
generellt ökat. Antal respondenter med 60 högskolepoäng utöver webbredaktörsutbildning 
har ökat från 8,3%  (2011) till 51,7% (2012).   
 
Av de 87,9% som har tagit ut examen är det fem respondenter som har mer än 240 
högskolepoäng av vilka fyra har andra akademiska examen, främst inom litteraturvetenskap 
och lingvistik.  I 2011 års undersökning hade inte någon respondent en annan akademisk 
examen. 
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Sysselsättning ett år efter avslutad utbildning 
Inom det undersöka populationen har 72,7% av respondenterna fått en anställning ett år 
efter avslutad utbildning. I jämförelse med 2011 års undersökningsresultat har det skett en 
ökning av antalet anställda från 66,6%.  
 
Antalet anställda inom yrket har ökat något från 41,7% (2011) till 42,4% (2012). Av dessa 
42,4% är det tre respondenter som är egna företagare (två kvinnor och en man).  
 
Antalet anställda inom ett annat område har ökat från tidigare 25% (2011) till 30,3% (2012) 
och handlar om okvalificerade yrken med undantag av en respondent (datalärare).  
 
Antalet respondenter som har valt att studera vidare har minskad från 20,8% (2011) till 
12,1% (2012). Som anledning till studierna anger två respondenter kompetensutveckling 
inom yrkesområdet och två arbetslöshet. Två respondenter läser yrkesutbildningar (KY) och 
två studerar på högskolenivån. Ingen av de svarande läser på avancerad nivå. 
 
Antal arbetssökande har ökat från 12,5% (2011) till 15,2% (2012). 
 
I jämförelse med 2011 års undersökning sker en ökning av tillsvidareanställningar från 71,4% 
till 86%. Det är färre som har fått anställning inom ett halvår, en nedgång från 71,4% (2011) 
till 64,3 (2012). 
 
Den vanligaste anställningen är inom den privata sektorn där 10 av 11 respondenter är 
verksamma. Antalet respondenter som har fått kommunal, statlig eller anställning inom 
landsting är mycket få. Båda resultaten ligger i linje med 2011 års alumnundersökning.  
 
Utöver webbredaktör och webbproducent förekommer flera andra yrkesbenämningar som 
webbutvecklare, mjukvaruutvecklare, programmerare etc. I 2011 års undersökning anges 
även yrkestitlar som webbproducent, marknadsassistent m m. 
 
36,3% av respondenterna fick kontakt med sin nuvarande arbetsgivare via platsannons följd 
av 27,3% som har fått kontakt på ”Annat” sätt som beskrivs ”klasskompis, BHS tipsade mig 
och knackade på dörren”. I 2011 års alumnundersökning angav 42,9% under ”Annat” att det 
var en kombination av utbildning och tidigare erfarenheten. 26,6%  angav personliga 
kontakter. 
 
45,6% anser att personliga egenskaper anses vara den viktigaste anledningen till anställning 
som är en ökning från 28,6% (2011). Därefter anges utbildning med 36,7%  som är en 
minskning från 42,9% (2011). Respondenterna som angav utbildning anser att det främst är 
särskilda kunskaper inom ett visst område som är den viktigaste orsaken att de har fått 
anställning.  
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Utbildningens relevans i relation till yrkesutövning 
I följande delområden ställdes några frågor där femgradig ordinalskala tillämpades med 
svarsalternativ från 1 (obefintligt) till 5 (mycket stor). 
  
Fler respondenter anser att de kunskaperna som de har utvecklat under utbildningen på BHS 
motsvarar kraven som ställs i deras yrkesutövning och i jämförelse med 2011 års 
undersökning sker en ökning i medelvärdet från 3,14 (2011) till 3,58 (2012). 
 
När respondenterna tillfrågades i vilken utsträckning nuvarande arbete kräver andra 
kunskaper än de som kan erbjudas gav svaren 2,41 i medelvärde som är en minskning från 
2011 års alumnundersökning där medelvärdet låg på 3,43.  
 
På frågan i vilken utsträckning stämmer respondenternas upplevelse som yrkesverksamma 
med den bild som förmedlas under utbildningen av yrket gav svaret medelvärde 3,33 som är 
en minskning från 2011 års undersökning som låg på 3,71. 
 
På frågan om att ange tre huvudsakliga arbetsuppgifter anges allt från administration, 
underhåll och produktion av webbsidor och nyhetsbrev till programmering, grafisk 
formgivning och textproduktion. Inkomna svar stämmer väl med inkomna svar i 2011 års 
undersökning. 
 
En stor majoritet av respondenterna anger bredd och mångsidighet som utbildningens 
stryka, en uppfattning som delades även i 2011 års undersökning. Samtidigt anges just 
bredden och mångsidigheten som utbildningens svaghet där respondenterna efterlyser 
möjligheter till utveckling av spetskompetens inom vissa kunskapsområden. Inslag av praktik 
önskas. 
 
Trots en minskning i medelvärde från 3,36 (2011) till 3,18 (2012) uppskattas utbildningen av 
respondenterna för deras personliga utvecklings skull. 
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Allmänna frågor om bakgrund 
Campus och distans redovisas tillsammans om inte annat anges. 

 

Kön och ålder 
Av totalt 33 respondenter är 57,6% kvinnor och 42,4% män. Till skillnad mot campus där 
könsfördelning är 42,1% kvinnor och 57,9% män är det 78,6% kvinnor i distansgruppen. När 
det gäller ålder är 51,6% av respondenterna under 25 år och 36,4% mellan 25 och 34 år 
(figur 1 och 2).  Tre kvinnor och en man är över 35 år. I jämförelse med 
alumnundersökningen från 2011 där 70,8% var kvinnor är könsfördelningen i denna 
undersökning mer jämlikt fördelad. Åldersgruppen under 25år har ökat från 41% till 51,6%.   

 

Campus: 

 

Figur 1 (19 svar) 
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Distans 

 

Figur 2 (14 svar) 

  

 

Ålder/kön  
(33 svar, 19 kvinnor och 14 män) 

Campus  
19 svar 

K/M 
 

Distans 
14 svar 

K/M 

Totalt 
33 svar 

<25   6 5 5 1 17 svar 
25-34 6 0 5 1 12 svar 
35-44 0 0 1 0 1 svar 
45-54 1 0 0 1 2 svar 
>54 0 0 0 0 1 svar 
Tabell 1 
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Examen och utbildningsnivå 
Totalt 87,9% av respondenterna från campus och distansgruppen har tagit ut 
högskoleexamen (tabell 2). I jämförelse med 2011 års alumnundersökning har en ökning 
skett från dåvarande 50% till nuvarande 87,9%. Av distansgruppen tog 92,9% ut examen. 
Tabell 3 visar att kvinnor tar ut examen i högre grad än män.  

Av de som tog ut examen i de båda grupperna har 24,8% endast högskolepoäng från 
webbredaktörsutbildningen (tabell 4). I jämförelse med alumnundersökningen från 2011 är 
det en ökning av studenter med flera högskolepoäng, från 8,3% till 51,7%, som har totalt 180 
högskolepoäng. Inom denna population har 86,2% inte någon annan akademisk examen 
(tabell 5). 

 

Har du tagit ut examen? 
 

Campus 
19 svar 

Distans 
14 svar 

Totalt 
33 svar 

Ja 84,2% 92,9% 87,9% 
Nej 15,8% 7,1% 12,1% 
Tabell 2 

 

Examen/kön Campus,  
19 svar 

K/M 

Distans 
14 svar 

K/M 

Totalt 
33 svar 

K/M 
Ja 43,8% 56,2% 84,6% 15,4% 62% 38% 
Nej 33,3% 66,4% 0% 100% 25% 75% 
Tabell 3 

 

Högskolepoäng  totalt 
(Webbred/andra utbildningar) 
 

Campus,  
16 svar 

Distans 
13 svar 

Totalt 
29 svar 

120 37,5% (6 svar) 7,7% (1 svar) 24,2% (7 svar) 
<180 50% (8 svar) 53,9% (7 svar) 51,7% (15svar) 
<240 0% 15,4% (2 svar) 6,9% (2 svar) 
>240 12,5% (2 svar) 23% (3 svar) 17,2% (5 svar) 
Tabell 4 

 

Andra akademiska examina? Campus 
16 svar 

 

Distans 
13 svar 

Totalt 
29 svar 

Ja 6,3% (1 svar) 23,1% (3 svar) 13,8%  
Nej 93,8%  (15 svar) 76,9% (10 svar) 86,2% 
Tabell 5 

 

 



11 
 

Av de 3 respondenter som inte har tagit ut examen anger samtliga att de har oavslutade 
kurser och en bland dem har projektarbetet kvar (tabell 6). Inom denna grupp anger 75% av 
respondenterna att de har andra akademiska poäng utöver poäng inom 
webbredaktörsprogrammet (tabell 7). Tre respondenter har mindre än 60 högskolepoäng, 
en mellan 180 och 240 och en fler än 240 högskolepoäng (tabell 8). En campus respondent 
har examen i litteraturvetenskap. När det gäller distans har en respondent kandidatexamen i 
litteraturvetenskap och en magisterexamen i lingvistik.     

 

Vad behöver du göra för att ta ut 
högskoleexamen?  

Campus 
2 svar 

Distans 
1 svar 

Skriva projektarbete 0% 100% 
Avsluta påbörjade kurser 100% 100% 
Annat 0% 0% 
Tabell 6 

 

Har du andra akademiska 
poäng utöver webbred-
utbildningen?  

Campus 
2 svar 

Distans 
1 svar 

Totalt 
3 svar 

Ja 66,7% 100% 75% 
nej 33,3% 0% 25% 
Tabell 7 

 

Högskolepoäng  utöver 
Webbredd 

Campus,  
2 svar 

Distans 
1 svar 

Totalt 
3 svar 

<60 66,7% 0% 50% 
<180 0% 0% 0% 
<240 33,3% 0% 25% 
>240 0% 100% 25% 
Tabell 8 

 

 

Sysselsättning efter examen eller avslutad utbildning  
Campus och distans redovisas tillsammans om inte annat anges. 

Nuvarande sysselsättning 
Drygt ett år efter avslutad utbildning har 72,7% av de svarande från campus och distans en 
anställning, varav 42,4% inom webbredaktörsyrket (inklusive egna företagare) och 30,3% 
inom ett annat yrkesområde. 15,2% är arbetssökande och 12,1% av respondenterna 
studerar (tabell 8).  Det är lika många anställda kvinnor som män inom yrket medan är det 
flera kvinnor än män som fick anställning inom ett annat område. Arbetslösa män är fler än 
kvinnor och det är endast kvinnorna som har valt att läsa vidare (tabell 9).  
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I jämförelse med 2011 års alumnundersökning sker en ökning av anställda inom yrket från 
41,7% till 42,4%, men också anställda utanför yrket från 25% till 30.3%. Det är några fler 
arbetslösa (från 12,5% till 15,2%) och färre studerande (från 20,8%  till 12,1%).  Till skillnad 
mot campus respondenterna där inte någon är egen företagare är alla 
distansrespondenterna egna företagare.  
 
 
Huvudsaklig sysselsättning, 33 
svar 

Campus,  
19 svar 

Distans 
14 svar 

Totalt 
33 svar 

Anställd inom yrkesområdet 
(inkl. egen företagare) 

42,1% (8 svar) 
varav 0% EF 
 

43% (6 svar) 
varav 50% EF 

42,4% (14 svar) 

Anställd inom ett annat område 26,3% (5 svar) 
 

36% (5svar) 30,3% (10 svar) 

Arbetssökande  21% (4 svar) 
 

7% (1 svar) 15,2% (5 svar) 

Studerande 10,6% (2 svar) 
 

14% (2 svar) 12,1% (4 svar) 

Tabell 8 
 
 
Huvudsaklig sysselsättning,  
33 svar 

Campus,  
19 svar 

K/M 

Distans 
14 svar 

K/M 

Totalt 
33 svar 

K/M 
Anställd inom yrkesområdet 
(inkl. egen företagare) 

25%  
(2 svar) 

75% 
(6 svar) 
 

83,4% 
(5 svar) 

16,6% 
(1 svar) 

50% 
(7 svar) 

50% 
(7 svar) 

Anställd inom ett annat område 80% 
(4 svar) 

20% 
(1 svar) 

 

60% 
(3 svar) 

40% 
(2 svar) 

70% 
(7 svar) 

30% 
(3 svar) 

Arbetssökande 0% 100% 
(4 svar) 

 

100% 
(1 svar) 

0% 100% 
(1 svar) 

100% 
(4 svar) 

Studerande 100% 
(2 svar) 

0% 100% 
(2 svar) 

0% 100% 
(4 svar) 

0% 

Tabell 9 

 

Anställd inom yrkesområdet 

Första anställning 
90,9% av respondenterna fick sin första anställning inom det yrkesområde som de är 
utbildade för. En respondent fick jobb inom ett annat område (tabell 10). Eftersom empirisk 
data saknas om när företagen startades redovisas resultatet för de tre egna företagarna 
separat (se rubriken egna företagare).  
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Första anställning efter avslutad 
utbildning 

Campus 
8 svar 

Distans 
3 svar 

Totalt 
11 svar 

Inom utbildat yrkesområde 87,5% (7 svar) 100% (3 svar) 90,9% (10 svar) 
Inom ett annat område 12,5% (1 svar) 0% 9,1% (1svar) 
Tabell 10 

 

Nuvarande anställning 
86% av respondenterna har en fast anställning på heltid eller deltid över 50% och 14% har 
ett vikariat på hel- eller deltid över 50% (tabell 11). I jämförelse med 2011 års 
alumnundersökning har en ökning skett av tillsvidareanställningar från 71,4% till 86%.  

64,3% av respondenterna fick anställning inom ett halvt år medan 28,6%  fick anställning 
efter mellan 6 och 12 månader och 7,1% efter 1 år (tabell 12). I jämförelse med 2011 års 
alumnundersökning är det några färre som har fått anställning inom ett halvår, från 71,4% 
till 64,3 %.  

Anställningsform (inkl. egna företagare) Campus 
8 svar 

Distans 
6 svar 

Totalt 
14 svar 

Tillsvidareanställning på hel- eller deltid över 
50% 

75% (6 svar) 100% (6svar) 86% (12 svar) 

Vikariat på hel- eller deltid 25% (2 svar) 0% 14% (2 svar) 
Timanställd 0% 0% 0% 
Tabell 11 

 
Fick nuvarande anställning efter Webbred- 
utbildning    

Campus 
8 svar 

Distans 
6 svar 

Totalt 
14 svar 

0-6 mån 75% (6 svar) 50% (3 svar) 64,3%  (9 svar) 
6-12 mån 25% (2 svar) 33,3% (2 svar) 28,6% (4 svar) 
Efter 1 år 0% 16,7% (1 svar) 7,1% (1 svar) 
Tabell 12 

 

Egna företagare 
Inom den undersökta populationen (campus och distans) är det tre respondenter i 
distansgruppen som är egna företagare och alla är verksamma inom det yrkesområde som 
de är utbildade för (tabell 13). Av dessa är två kvinnor och en man. På frågan inom vilket 
verksamhetsområde de är verksamma anger alla respondenterna webbyrå. En respondent 
anger under fältet ”Annat” att han arbetar med ” "Visualisering av idéer, fakta och manus 
(grafisk form för information)" (tabell 17).  I jämförelse med 2011 års alumnundersökning 
förekommer inte några noterbara ändringar.  
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Om du är egen företagare inom vilken 
verksamhet?  

Campus 
0 svar 

Distans 
3 svar 

Totalt 
3 svar 

Det yrkesområde som du är utbildad för på BHS 0% 100%  100% 
Inom ett annat verksamhetsområde 0% 0% 0% 
Tabell 13 

 
Verksamhet Campus 

0 svar 
Distans 
3 svar 

Totalt  
3 svar 

Webbyrå 0% 66,7% 66,7%% 
Konsultbyrå inom information och 
kommunikation 

0% 0% 0% 

Reklambyrå 0% 0% 0% 
Entreprenör/frilansare inom 
webbutveckling 
/webbdesign/webbkommunikation 

0% 0% 0% 

Entreprenör/frilansar inom 
information och journalistik 

0% 0% 0% 

Annat 0% 33,3% 33,3% 
Tabell 14 

 

Arbetsgivare och yrkestitel  
Den vanligast förekommande anställningen är inom den privata sektorn, i vilken 10 av 11 är 
verksamma (inklusive egna företagare). Detta motsvarar även resultatet från 2011 års 
alumnundersökning (tabell 15).  Könsfördelningen är jämn i relation till arbetsgivare (tabell 
16). I jämförelse med alumnundersökningen från 2011 har fortfarande ingen respondent fått 
kommunal anställning och anställningar inom stat och landsting är ovanliga. 

Arbetsgivare Campus 
8 svar 

Distans 
3 svar 

Totalt 
11 svar 

Kommunalt 0% 0% 0% 
Landsting 0% 0% 0% 
Statlig 12,5% 0% 9,1%  
Privat 87,5% 100% 90,9% 
Annat 0% 0% 0% 
Tabell 15 

 

Arbetsgivare/kön Campus 
8 svar 
K/M 

Distans 
3 svar 
K/M 

Totalt 
11 svar 

K/M 
Kommunalt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Landsting 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Statlig 0% 100% 

(1 svar) 
0% 0% 0% 9% 

Privat 28,6% 
(2 svar) 

71,4%  
(5 svar) 

100% 
(3 svar) 

0& 45,5% 
(5 svar) 

45,5% 
(5 svar) 

Annat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Tabell 16  
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Enkäten visar en stor variation av yrkesbenämningar. I jämförelse med 2011 års 
alumnundersökning återkommer yrkestitlar som webbredaktör och webbproducent (tabell 
17). Egna företagare är inte inkluderade.  
 
Yrkestitel Campus 

8 svar 
Distans 
3 svar 

Totalt  
11 svar 

Webbredaktör 3 1 4 
Webbproducent 2 0 2 
Programmerare 1 0 1 
Produktionsledare reklam 1 0 1 
Mjukvaruutvecklare 1 0 1 
Webbutvecklare 0 2 2 
Tabell 17 
 
 
 

Vägar till anställning  
På frågan hur respondenterna (campus och distans) fick kontakt med nuvarande 
arbetsgivare efter avslutade studier på Webbredaktörsutbildningen svarade 36,3% ”Via 
platsannons” och 27,3% angav under fältet på annat sätt, ”via klasskompis; BHS tipsade mig; 
knackade på dörren och lämnade CV”. 18,2% angav egen ordnad praktik efter avslutad 
utbildning följd av 9,1% projektarbetet och 9,1% fick kontakt ”Via arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsåtgärder” (tabell 18). Det som skiljer från 2011 års alumnundersökning är att 
ingen i år angav personliga kontakter.  

 

Hur knöts kontakten med nuvarande arbetsgivare? Campus 
8 svar 

Distans 
3 svar  

Totalt 
11 svar 

Projektarbete 12,5%  0% 9,1% 
(1 svar) 

Egen ordnas praktik under utbildningens gång 0% 0% 0% 
Egen ordnas praktik efter avslutad utbildning 12,5% 33,3% 18,2% 

(2 svar) 
Personliga kontakter 0% 0% 0% 
Professionsbaserade nätverk 0% 0% 0% 
Platsannons (via jobbförmedlande organisationer) 37,5% 33,3% 36,3% 

(4 svar) 
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärd 0% 33,3% 9,1% 

(1 svar) 
Tidigare anställning 0% 0% 0% 
På annat sätt 37,5% 0% 27,3% 

(3 svar) 
Tabell 18  



16 
 

På frågan, ”Vilken tror du var den viktigaste anledningen till att du fick din nuvarande 
anställning” anger 45,6% personliga egenskaper, 36,7% utbildning och 9,1% kontakter (tabell 
19).  Personliga egenskaper liksom utbildning var viktigare än i 2011 års alumnundersökning, 
där utbildning var den viktigaste anledning med 42,9%.  
 
Respondenterna som svarade ”utbildning” frågades vidare om den viktigaste orsaken från 
utbildningen. Samtliga respondenter anger ”Särskilda kunskaper inom ett visst område” 
(tabell 20). Även i 2011 års alumnundersökning angavs denna som viktigaste orsak.  
 
 
Den viktigaste anledningen till nuvarande anställning Campus 

8 svar 
Distans 
3 svar 

Totalt 
11 svar 

Utbildning 12,5% 100% 36,7% 
(4svar) 

Särskilda kunskaper inom ett visst område 0% 0% 0% 
Personliga egenskaper 62,5% 

 
0% 45,6% 

(5svar) 
Arbetslivserfarenhet 12,5% 0% 9,1% 

(1 svar) 
Kontakter 12,5% 0% 9,1% 

(1 svar) 
Annat 0% 0% 0% 
Tabell 19 
 
 
 
Respondenterna som svarade utbildningen frågades 
om den viktigaste orsaken från utbildningen   

Campus 
1 svar 

Distans 
3 svar 

Totalt  
4 svar 

Högskoleexamen 0% 0% 0% 
Betyg 0% 0% 0% 
Projektarbete 0% 0% 0% 
Särskilda kunskaper inom ett visst område 100% 100% 100% 
Annat 0% 0% 0% 
Tabell 20 

 

Anställd inom ett annat yrkesområde 
Tio respondenter inom den undersökta populationen (campus och distans) har nuvarande 
anställning inom ett annat yrkesområde än det som de är utbildade för. Av dessa har 60%  
tillsvidareanställning på heltid eller deltid över 50% (tabell 21).  

När de tillfrågades hur lång tid det tog innan de fick nuvarande anställning efter avslutade 
studier på Webbredaktörsutbildningen svarade 70% att de har fått den inom sex månader,  
20% fick anställning efter mellan 6 och 12 månader och för 10% tog det över ett år (tabell 
22).  Antal respondenter med vikariat skiljer sig från 2011 års alumnundersökning där alla 
som hade anställning inom ett annat yrkesområde hade en tillsvidareanställning.  
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Anställningsform Campus 
5 svar 

Distans 
5 svar 

Totalt 
10 svar 

Tillsvidareanställning på hel- eller deltid över 50% 60% (3svar) 60% (3 svar) 60% 
Vikariat på hel- eller deltid 40% (2 svar) 20% (1 svar) 30% 
Timanställd 0% 20% /1 svar) 10% 
Tabell 21 

 

Fick nuvarande anställning efter Webbred- 
utbildning    

Campus 
5 svar 

Distans 
5 svar 

Totalt 
10 svar 

0-6 mån 100%  40% (2 svar) 70% (7 svar) 
6-12 mån 0% 40% (2 svar) 20% (2 svar) 
Efter 1 år 0% 20% (1 svar) 10% (1 svar) 
Tabell 22 

 
Yrkestitlarna visar på en stor variation av olika yrken (tabell 23). 
 

Yrkestitel/kön (K/M), 10 svar Campus 
5 svar 

Distans 
5 svar 

Personalassistent 1 (K) - 
Lagerpersonal 1 (K) 1 (M) 
Butikbiträde 1 (K) - 
Sömmerska/lagerbiträde 1 (K) - 
Jobbar på tryckeri (ingen speciell titel) 1 (M) - 
Projektledare - 1 (K) 
Bartender - 1 (K) 
Servitris - 1 (K) 
Datalärare - 1 (M) 
Tabell 23 

 

 

Arbetssökande 
Två av de 15,2% arbetssökande inom den undersökta populationen (campus och distans) 
anger sig haft ett arbete inom utbildningens område och två inom ett annat område. En 
respondent har inte alls haft arbete efter avslutad utbildning på Webbredaktörsutbildningen 
(tabell 24). Till skillnad mot 2011 års alumnundersökning har i år flera respondenter haft ett 
jobb inom utbildningsområdet. 

Har du tidigare, efter avslutat utbildning, 
haft något arbete? 

Campus 
4 svar 

Distans 
1 svar 

Totalt 
5 svar 

Ja, inom utbildningens område 25% 100% 40% 
Ja, inom ett annat område 50% 0% 40% 
Nej, jag har inte haft något arbete 25% 0% 20% 
Tabell 24  
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Studerande  
12,1% av den undersökta populationen anger sig vara studerande. Som anledning att 
studera vidare anger 25% att de vill kompetensutveckla sig inom yrkeområdet och 25% pga 
arbetslöshet. En av de två respondenterna som svarade under rubriken ”Annat” angav att 
det handlar om en kombination av att byta yrke och arbetslöshet (tabell 225). 

När respondenteran (campus och distans) frågades om utbildningsnivå angav 50% 
yrkesutbildning och 50% på grundnivå. Två campusrespondenter som läser yrkesutbildning 
uppgav sig läsa ”computer graphic design” och en läser till utbildningsproducent på Media 
Institutet. En av de två distansrespondenterna som läser på grundnivå 
(högskolan/universitet) uppgav sig läsa utbildningsprogrammet ”Digital 
informationsproduktion” och en uppger sig läsa enstaka kurser (tabell 26). 

Ingen av de svarande läser på avancerad nivå. 
 
Varför har du valt att studera vidare? Campus 

2 svar 
Distans 
2 svar 

Totalt 
4 svar 

För att kompetensutveckla mig inom yrkesområdet 50% 0% 25% 
Pga arbetslöshet 0% 50% 25% 
För att få ett annat yrke 0% 0% 0% 
Annat 50% 50% 50% 
Tabell 25 

 
På vilken utbildningsnivå studerar du? Campus 

2 svar 
Distans 
2 svar 

Totalt 
4 svar 

Yrkesutbildning (KY, folkhögskola etc) 100% 0% 50% 
På grundnivå (högskolan/universitet) 0% 100% 50% 
På avancerad nivå, master (högskolan/universitet) 0% 0% 0% 
På forskarnivå  0% 0% 0% 
Tabell 26 
 
 
 

Utbildningens relevans i relation till yrkesutövning 
Campus och distans redovisas tillsammans om inte annat anges. 
 
 

Kunskaper och bilden av yrket 
Den sammanlagda beräkningen av svaret på frågan ”I vilken utstreckning anser du att de 
kunskaper under utbildningen på BHS motsvarar kraven som ställs på dig i yrket” gav ett 
medelvärde på 3,58 (figur 3 och 4) som är en ökning från 3,14 i medelvärdet från 2011 års 
alumnundersökning. Medelvärdet för campus är dock lägre med 2,50 i jämförelse med 4,67 
medelvärdet för distans.  
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Campus 

 

Figur 3 (8 svar) 

 

Distans 

 

Figur 4 (3 svar)  
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När respondenterna tillfrågades i vilken utsträckning nuvarande arbete kräver andra 
kunskaper än de, som de kan erbjuda, ger det 2,41 i medelvärden (figur 5 och 6). Detta 
resultat är en minskning från 2011 års alumnundersökning där medelvärde låg på 3,43 (figur 
2). Medelvärden för campus och distans ligger ungefärliga samma nivå.  
 

Campus 

 
Figur 5 (8 svar) 

 
Distans 

 
Figur 6 (3 svar)  
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Svaret på frågan ”I vilken utsträckning överensstämmer dina upplevelser som yrkesverksam 
med den bild som du fick under utbildningen?” gav gemensamt medelvärde på 3,33 (figur 7 
och 8). Detta är en minskning i jämförelse med 2011 alumnundersökning då medelvärdet låg 
på 3,71.  

Campus 

 
Figur 7 (8 svar) 

 
Distans 

 
Figur 8 (3 svar)  
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Om respondenten angav att bilden inte stämmer med värde 4 eller lägre, ställdes frågan om 
vilken som är den viktigaste skillnaden.  Inkomna synpunkter är mycket få och beskriver att 
det förekommer en viss ambivalens mellan institutionens syn på webbredaktorens roll och 
marknadens. 
 
Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”BHS syn på webbredaktörens roll visade sig då vara väldigt annorlunda mot 
arbetsmarkandens syn.” 

- ”Produktionsmässigt så stämmer utbildning och verklighet illa med varann- teorin 
överensstämmer inte med praktiken; det saknas koppling till yrkeslivet på utbildningen.” 

- ”Jag jobbar mer tekniskt nu än jag hade tänkt göra när jag läste. Men allt jag gör nu faller 
ändå inom utbildningens ramar.” 

 

Arbetsuppgifter 
På frågan ”Vad skulle du beskriva som dina tre huvudsakliga arbetsuppgifter?” ges 
varierande svar: 

- ”Administration, underhåll och produktion.” 
- ”Producera för webb och nyhetsbrev.” 
- ”Spåna idéer för projekt som kunder vill beställa, programmera projektet samt att 

vidareutveckla idéer och koncept för de projekt vi arbetar med.” 
- ”Planera arbete, kvalitetssäkra arbete och kundkontakt.” 
- ”Grafisk formgivning, uppdatering av hemsidor, textproduktion.” 
- ”Kundkontakt, uppdatering av webbsidor, produktion av trycksaker och innehåll på 

webbsidor.” 
- ”Mjukvaruutveckling är det enda jag gör, men det är ett brett område.” 
- ”Bygga hemsidor med HTML, kundsupport, light programmering, java script.” 
- ”Administrera hemsidor, e-utskick, uppdatera hemsidor.” 
- ”Producera hemsidor, producera tryckmaterial, underhålla hemsidor.” 

 

 

Utbildningens svagheter och styrkor 
Följande öppna fråga har ställts till alla fyra kategorier; inom yrket (inklusive egna 
företagare), inom ett annat yrke, arbetssökande och studerande och är: ”Med de 
erfarenheter du har från arbetsmarknaden, vad vill du särskilt framhålla som styrkorna med 
bibliotekarieprogrammet?”  Svaren från de olika kategorierna skiljer sig inte mycket åt.  
 
En stor majoritet av respondenterna anger bredd och mångsidighet som utbildningens 
styrka.      
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Några citat som illustrerar respondenternas svar:  
- ”Textproducering.” 
- ”Den bredd utbildningen erbjuder gör studenter attraktiva på en mängd arbetsplatser av olika 

typer.” 
- ”Bredden och det praktiska genomförandet – tillämpningen av de teoretiska kunskaperna i 

praktiken.” 
- ”Att den är väldigt bred. Man läser litet om mycket.” 
- ”Svårt att se styrkor, med nackdelen jämfört med arbetslivet.” 
- ”Väldigt bra mix av ämnena, de var väldigt relevanta. Och väl matchade till vad 

arbetsmarkanden söker.” 
- ”Man lär sig så mycket olika, det har jag haft användning av.” 

 
 
På den öppna frågan till alla fyra kategorierna ”Med de erfarenheter du har från 
arbetsmarknaden, vad vill du särskilt framhålla som svagheter med 
bibliotekarieprogrammet?.” Här framträder fler negativa inslag i svaren. Här efterlyses 
fördjupning och spetskompetens och inslag önskas från fler kunskapsområden som t ex: 
sökmotoroptimering och CMS.   
 
Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Dålig förankring med arbetsmarkanden.” 
- ”Många kurser som man bara fick lära sig lite av stort område.” 
- ”Den bredd utbildning har gör att den saknar visst djup och spetskompetens.” 
- ”Sökmotoroptimering biten. Hade varit roligt om den var bredare.” 
- ”Man blir lite bra på många olika saker, men det hade varit bra att bli lite mer specialiserad på 

ett eller några områden. Uppfyller inte kraven som finns på arbetsmarkanden.” 
- ”Man hade kanske behövt ett tredje år för att fördjupa sina kunskaper.” 
- ”Att det är brett. Det är jättebra att det är ett brett program, men på arbetsmarkanden krävs 

det mycket mer spetskompetens än man får på utbildningen.” 
 
 
 

Utbildningens innehållsliga relevans 
Följande öppna fråga har ställs till alla fyra kategorier; inom yrket (inklusive egna företagare), 
inom ett annat yrke, arbetssökande och studerande och är: ”Om du anser att utbildningens 
relevans kan höjas, inom vilket eller vilka områden anser du i så fall att den behöver 
utvecklas?” Svaren från de olika kategorierna skiljer sig inte mycket åt och inte heller mellan 
campus och distans. Här återkommer svaren: inslag av mer programmering, mer praktiska 
övningar, mer undervisning om specifika CM-system och sökmotoroptimering.   
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Några citat som illustrerar respondenternas svar:  
- ”Praktik och möjlighet att fördjupa sig inom någon/några områden.” 
- ”Mer om CMS. Mer kontakt med arbetslivet, t ex i form av praktik, gästföreläsare.” 
- ”Ge möjlighet att välja en smalare inriktning för att kunna få en djupare kunskap.” 
- ”Sökmotoroptimering.” 
- ”Specifika CMS.” 

 
 

Vidarekompetensutveckling 
Följande öppna fråga har ställs till alla fyra kategorier; inom yrket (inklusive egna företagare), 
inom ett annat yrke, arbetssökande och studerande och är: ”Om du anser att du har behov 
av vidareutbildning inom webbredaktörsyrket, inom vilket område skulle du vidareutbilda 
dig?”   Svaren från de olika kategorierna skiljer sig inte mycket åt. Här återkommer 
önskemålen om mer sökmotoroptimering, programmering, marknadsföring  och design. 

Några citat som illustrerar respondenternas svar:  
- ”Programmering, javascript för dynamiska saker på hemsidor.” 
- ”Sökoptimering.” 
- ”Marknadsföring eller programmering.” 
- ”Kodning, webbprogrammering och/eller design.” 
- ”Programmering.” 
- ”Text, hur man skriver texter för olika målgrupper.” 
- ”Sociala medier.” 
- ”Mjukvaruutveckling, programmering.” 
- ”Viktigare för mig att knyta kontakter och klättra vidare i karriären än att skaffa mig mer 

utbildning.” 
 
 

Utbildningens betydelse för personlig utveckling 
Frågan som ställdes till alla 33 respondenter är ”I vilken utsträckning upplever du att 
webbredaktörsutbildning har bidragit till din personliga utveckling?” Det sammanlagda 
medelvärdet befinner sig på 3,18 (tabell 31) som är en minskning från 3,36 i 2011 år 
alumnundersökning.  

Arbetssituation Campus 
19 svar 

 medelvärde 

Distans 
14 svar 

medelvärde 

Gemensam 
medelvärde 

Inom yrket   3,38 (8 svar) 3 (3 svar) 3,19 
Inom ett annat yrke 4 (5 svar) 3,4 (5 svar) 3,7 
Arbetssökande 2,5 (4 svar) 2 (1 svar) 2,25 
Studerande  3,50 (2 svar) 4 (2 svar) 3,75 
Egen företagare 0% 3 (3 svar) 3 
Tabell 31  
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På frågan om webbredaktörsutbildningen har haft någon ytterligare betydelse än som väg 
till en anställning är svaren i överlag positiva. Det övervägande antalet anger att utbildningen 
har betytt mycket för deras personliga utveckling.  
 
Några citat som illustrerar respondenternas svar:  

- ”Jag är väldigt tacksam för den för att den har tagit mig dit jag är idag.” 
- ” Nej, jag har läst den för att få ett yrke.” 
- ”Ja, jag har nytta av det på många sätt. För mig leder det inte till arbete, men jag kan använda 

kunskaperna inom andra områden.” 
- ” Bättre självförtroende. Man kan hjälpa bekanta när de har frågor.” 
- ” Ja, den har gett mig insikt i hur det kan vara att läsa på distans.” 
- ”Det har den nog, men svårt att sätta fingret på. Vissa grejer har man nytta av även i 

vardagen, t ex hur man skriver texter, eller för min privata hemsida." 
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