OBS! Enkätsvaren ska skannas. Använd därför
kulspetspenna och vik ej ihop enkäten.

1

Enkät till dig som tagit en Magister-/Masterexamen
Bakgrund
 Under 25 år

 25-29 år

 30-34 år

1.

Hur gammal är du?

2.

Kön:_____________________

3a.

Vilken av följande examina är din högsta på avancerad nivå?

 Magisterexamen
b.

 35-39 år

 40 år eller äldre

 Masterexamen

Inom vilket magister-/masterprogram bedrev du dessa studier? Om du baserar din examen på
fristående kurser, och inte har läst ett magister-/masterprogram, så behöver du inte besvara enkäten.
________________________________________________________________________

c.

Vilket år avslutade du denna magister-/masterutbildning?

 2008
d.

 2009

 2010

 2011

 2012

 Annat år ‐ Vilket?__________

Ange den eventuella inriktning som du valt på din magister-/masterutbildning:
________________________________________________________________________

4.

Vid vilken institution bedrev du huvudsakligen dina magister-/masterstudier?
________________________________________________________________________

5.

Vid vilket lärosäte läste du huvudsakligen din grund-/kandidatutbildning?

 Vid samma lärosäte som magister-/masterutbildningen
 Annat lärosäte i Sverige
 Lärosäte utanför Sverige, ange land:__________________________________________
6.

Har du funderat på att söka till forskarutbildningen/doktorera?

 Nej
 Jag har funderat men aldrig sökt
 Jag planerar att söka
 Jag har sökt men inte kommit in
7a.

min forskarutbildning

Flyttade du till Sverige från ett annat land specifikt för att läsa din magister-/masterutbildning?

 Ja
b.

 Jag har varit doktorand, men avbrutit studierna
 Jag går på forskarutbildningen
 Jag har avlagt licentiat/doktorsexamen och avslutat

 Nej

Var har du huvudsakligen vuxit upp? Markera endast ett alternativ

 I Sverige

 I annat land än Sverige - Ange vilket? _____________________________________
 Ja, båda

 Ja, en av dem

 Nej

8.

Är dina föräldrar födda i Sverige?

9.

Vilken utbildningsbakgrund har dina föräldrar? (Om de har olika utbildning, ange den högsta)

 Högskoleutbildning

 Gymnasieutbildning/motsv.

 Grundskola/motsv.

 Annan utbildning - Vilken: ___________________________________________________________
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Din väg in på arbetsmarknaden
10.

Arbetade du mellan din grund-/kandidatutbildning och din magister-/masterutbildning? (Räkna inte
med sommar-/feriejobb)

 Nej
 Ja, huvudsakligen med arbete som ställde krav på högskoleutbildning
 Ja, huvudsakligen med arbete som inte ställde krav på högskoleutbildning
11.

Efter hur många månader fick du ditt första arbete sedan du avslutade din magister-/masterutbildning?

 Jag var ledig från mitt jobb under min studietid och återgick till samma arbetsgivare efteråt
 Jag fick ett arbete innan jag avslutade min utbildning
 1 månad eller mindre  2-3 månader  4-6 månader  7-12 månader  Mer än 12 månader
 Jag har ännu inte fått något arbete → gå vidare till fråga 16
12.

Vilken utbildningsnivå/examen bedömer du var tillräcklig för ditt första arbete efter magister-/
masterutbildningen?

 Grundskoleutbildning
 Gymnasieutbildning
 Högskole-/universitetsutbildning (ej forskarutbildning)
 Annan eftergymnasial utbildning (ej högskoleutbildning)
 Forskarutbildning (licentiat-/doktorsexamen)
 Ja

13.

Arbetar du kvar på ditt första arbete efter din magister-/masterutbildning?

14.

Hur upplever du att följande aspekter har bidragit till att du fick ditt första arbete?
Saknar du erfarenhet av något nedan, markera ”Ej erf” (Ej erfarenhet)
Inte Delvis Mycket
alls

15.

Ej erf.

Min uppsats/examensarbetet
Praktiken i utbildningen
Studier utomlands
Mentors-/alumnkontakt under min studietid
Arbetsmarknadsdagar eller motsv. vid universitetet

























Kontakt med lärare vid universitetet
Kontakt m. studie-/karriärvägledare vid universitetet
Arbete under studietidens gång

















Annan tidigare arbetslivserfarenhet
Engagemang i studentkårsverksamhet
Engagemang i nation/annan studentförening

















Annat:____________________________________









Hur länge var du anställd/har du varit anställd på ditt första arbete efter att du avslutade din magister/
masterutbildning?

 6 månader eller mindre
16.

 Nej

 7-12 månader

 1-3 år

 Mer än 3 år

Har du varit arbetslös någon gång sedan du avslutade din magister-/masterutbildning?

 Ja

 Nej

Om Ja: uppskatta den totala arbetslöshetstiden: cirka ________ månader
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Nuvarande arbete/sysselsättning
Om du har ett arbete men är föräldraledig, tjänstledig, sjukskriven, har semester etc – besvara frågorna
nedan utifrån senast du arbetade.
17.

Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?

 Förvärvsarbetande, heltid
 Förvärvsarbetande, deltid
 Egen företagare
 Forskarstuderande/doktorand
 Studerande på högskola/universitet (ej forskarutbildning) → gå till fråga 32
 Arbetssökande → gå till fråga 32
 Annat - Vad: _______________________________________________________________
18.

Hur länge har du haft ditt nuvarande arbete?

 6 månader eller mindre
19.

 7-12 månader

 1-3 år

 Längre än 3 år

Vilken anställningsform har du huvudsakligen för närvarande?

 Tillsvidareanställning/fast anställning (gäller ej egen företagare)
 Egen företagare
 Tidsbestämd anställning: mer än 6 månader
 Tidsbestämd anställning: 6 månader eller mindre
 Annan anställningsform - Ange vilken ____________________________________________
20.

Har du i ditt nuvarande arbete chefsuppgifter med ansvar att leda och fördela andra personers
arbete?

 Nej
21.

 Ja, för 1-5 personer

 Ja, för 6 – 10 personer

 Ja, för mer än 10 personer

Vilken utbildningsnivå/examen bedömer du vara tillräcklig för ditt nuvarande arbete?

 Grundskoleutbildning
 Gymnasieutbildning
 Högskole-/universitetsutbildning (ej forskarutbildning)
 Annan eftergymnasial utbildning (ej högskoleutbildning)
 Forskarutbildning (licentiat-/doktorsexamen)
22.

Hur väl stämmer dina nuvarande arbetsuppgifter med din utbildningsnivå?

 Alltför okvalificerade
 Något för okvalificerade
 Motsvarar min utbildningsnivå
 Något för kvalificerade
 Alltför kvalificerade
23.

I vilken utsträckning överensstämmer ditt nuvarande arbete med ämnesområdet i din magister-/
masterutbildning?

 Arbetet är helt eller till största delen inom ämnesområdet
 Arbetet är till viss del inom ämnesområdet
 Arbetet är inom ett annat ämnesområde
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24.

Inom vilken arbetsmarknadssektor arbetar du för närvarande?

 Offentlig sektor (t.ex. stat, kommun, landsting)
 Privat sektor
 Ideell organisation
 Internationell myndighet/organisation
 Annan ‐ Ange vilken: _______________________________________________
25.

Var arbetar du?

 Sverige
 Annat land ‐ Ange vilket:_____________________________________________
26.

Vilken befattning/yrkestitel har du idag?_______________________________________________

27.

Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

28.

Hur mycket tjänar du före skatt på ditt nuvarande arbete?
(räkna upp till heltidslön, räkna med OB- tillägg men inte övertid, $=USD )

 Mindre än 20 000 kr/månad (Mindre än 3080 $/mån.)
 20 000-25 000 kr/månad (3081-3850 $/mån.)
 25 001-30 000 kr/månad (3851-4610 $/mån.)
 30 001-35 000 kr/månad (4611-5380 $/mån.)
29.

 35 001-40 000 kr/månad (5381-6150 $/mån.)
 40 001-45 000 kr/månad (6151-6920 $/mån.)
 45 001-50 000 kr/månad (6921-7690 $/mån.)
 Mer än 50 000 kr/månad (Mer än 7690 $/mån.)

Om du vill bidra med information, till universitetet och nuvarande studenter, om var man som
alumn från ditt magister-/masterprogram kan komma att arbeta, ange gärna här hos vilken
arbetsgivare du arbetar idag.
Arbetsgivare: ____________________________________________________________________

30.

I vilken grad kräver dina nuvarande arbetsuppgifter följande färdigheter och kunskaper:
Inte
alls

I låg
grad

I viss
grad

I hög
grad

Självständigt lösa problem
Göra kritiska bedömningar
Argumentera och övertyga





















Förklara för icke-specialister
Göra skriftliga presentationer
Göra muntliga presentationer
Kommunicera på engelska


























Göra etiska bedömningar
Analysera internationella frågor
Arbeta i team/samarbeta med andra





















Följa kunskapsutvecklingen inom det område som
utbildningen avser
Tillämpa vetenskapliga metoder
Läsa och förstå vetenskapliga texter
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Genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
Identifiera och formulera frågeställningar
Se och åtgärda egna kunskapsluckor

Inte
alls

I låg
grad

I viss
grad

I hög
grad









































Brett kunnande inom ämnesområdet för din magister-/
masterutbildning

Fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet
för din utbildning

Fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 
31.

I mycket
hög grad

Hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete?

 Mycket missnöjd

 Ganska missnöjd

 Varken nöjd eller missnöjd

 Ganska nöjd

 Mycket nöjd

Din magister-/masterutbildning
32.

Hur upplevde du kraven på magister-/masterutbildningen i jämförelse med dina studier på grund-/
kandidatnivå när det gäller följande:
Lägre
krav

Självständighet/eget ansvarstagande
Fördjupad insikt och förståelse
Studiernas svårighetsgrad
Arbetsbelastningen under studierna
33.






I stort
Högre
sett
krav
samma











I vilken grad tycker du att din magister-/masterutbildning har bidragit till utvecklingen av dina
färdigheter och kunskaper avseende att:
Inte
alls

I låg
grad

I viss
grad

Självständigt lösa problem
Göra kritiska bedömningar
Argumentera och övertyga





















Förklara för icke-specialister
Göra skriftliga presentationer
Göra muntliga presentationer
Kommunicera på engelska


























Göra etiska bedömningar
Analysera internationella frågor
Arbeta i team/samarbeta med andra





















Följa kunskapsutvecklingen inom det område som
utbildningen avser
Tillämpa vetenskapliga metoder
Läsa och förstå vetenskapliga texter





















Genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
Identifiera och formulera frågeställningar
Se och åtgärda egna kunskapsluckor
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Nå brett kunnande inom ämnesområdet för din magister-/
masterutbildning
Nå fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet för din utbildning
Nå fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

Inte
alls

I låg
grad

I viss
grad

I hög
grad

I mycket
hög grad































34a. Var låg tyngdpunkten i din magister-/masterutbildning avseende teoretiska- respektive tillämpade/
praktiska kunskaper?
Tyngdpunkt på teoretiska kunskaper

    

Tyngdpunkt på tillämpade/praktiska kunskaper

b. Hur nöjd är du med fördelningen av utbildningens teoretiska- respektive tillämpade/praktiska
kunskaper?

 Mycket missnöjd

 Ganska missnöjd

 Varken nöjd eller missnöjd

 Ganska nöjd

 Mycket nöjd

35a. Studerade du i en internationellt blandad studentgrupp?

 Ja

 Nej

b. Om Ja, hur upplevde du det?

______________________________________________________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

36a. På vilket språk bedrevs huvudsakligen undervisningen inom ditt magister-/masterprogram?

 Engelska
 Svenska → gå vidare till fråga 37
 Annat språk → gå vidare till fråga 37
b. Om engelska, hur upplevde du:
Bristfällig

Varken bristfällig eller bra

Bra













- din egen engelskspråkiga kommunikationsförmåga?
- andra studenters engelskspråkiga kommunikationsförmåga?
- dina lärares engelskspråkiga kommunikationsförmåga?
c. Kommentera gärna dina svar:

______________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

37.

Hur nöjd är du med din magister-/masterutbildning?

 Mycket missnöjd

 Ganska missnöjd

 Varken nöjd eller missnöjd
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38.

Skulle du rekommendera andra att läsa din magister-/masterutbildning?

 Ja
 Ja, kanske
 Nej, troligen inte
 Nej
 Vet ej
39.

Beskriv styrkor och svagheter i din magister-/masterutbildning:
Styrkor:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Svagheter:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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Tack för din medverkan! Glöm inte att lägga den ifyllda enkäten i det förfrankerade
svarskuvertet och posta så snart som möjligt.
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