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Sammanfattning

Studenters kursvärderingar är inget test på om en utbildning är bra eller inte för deras

framtida arbetsliv. Däremot bör ekonomer som befunnit sig i arbetslivet ett antal år kunna

utvardera sin utbildning i förhållande till arbetslivets krav. De studenter som tog

ekonomexamen vid Uppsala universitet år 1989 har tillfrågats om hur de bedömer sin

utbildning. Syftet är att få underlag för utveckling av utbildningen, 212 av 296 personer

svarade (dvs. 72 ‘%). Ett huvudresultat vad gäller de 212 svarande är att dessa ekonomer

anser att deras utbildning i huvudsak tillgodosåg kraven i arbetet. Men det finns behov av

ytterligare utveckling på en del områden. Viktigast är att modeller och teorier bättre måste

belysas med exempel från praktiken - läroboksexempel racker inte. Vidare är det angeläget

att studenterna i ökad utsträckning får välja vilka ämnen som ska ingå i deras examen.

Sökord: ekonomutbildning, Uppsala universitet, arbetslivskrav

Inledning

Traditionella kursvärderingar har sitt berättigande. Det är bra att ta till vara studenternas

reaktioner under och omedelbart efter kurser. Men sådana kursvärderingar ger endast

indikatorer avseende vissa aspekter på kvalitet och har endast ett begränsat värde som

underlag för långsiktig utveckling av utbildningen. Kvalitet bör även bedömas i relation till

utbildningens betydelse i livet efter studierna - i bidrag till personlig utveckling och i relation

till arbetslivet. Det handlar om långsiktiga effekter.

Som indikatorer på utbildningens kvalitet med avseende på arbetslivet används ibland

relativ ingångslön och relativ andel som snabbt får arbete (i jämfirelse med konkurrerande

utbildningar). Ibland undersöks arbetslivets krav och i vilken utsträckning en viss utbildning

kan anses motsvara dessa krav. Vanligen brukar undersökarna då vanda sig till representanter

for arbetsgivare (i olika slag av intresseorganisationer eller, vad avser ekonomutbildning,

chefer i stora feretag).  En vanlig kommentar i rapporter från sådana undersökningar är att

sådana tillfrågade experter tycks ha ganska dålig uppfattning om vad utbildningen gått ut på

och inneburit. Ibland har nog också chefer på hög nivå en rätt vag uppfattning om kraven for

olika slag av arbeten i den egna organisationen.

1 mindre utsträckning tillfrågas de som själva genomgått den ifrågavarande utbildningen

och befinner sig i arbetslivet. Detta kan synas märkligt eftersom de kan antas ha viss



uppfattning om sin egen utbildning och dess kvalitet. 1 den undersökning som redovisas i

denna rapport görs ett försök att ställa en viss ekonomutbildning i relation till arbetslivets krav

som det uppfattas av personer som genomgått utbildningen.

Syftet med denna studie är att påvisa aspekter på kvalitet som kan fångas med en sådan

ansats och stimulera andra att göra liknande men gärna bättre undersökningar med avseende

på olika högskoleutbildningar.

Utbildningskvalitet

Trow (1994) hävdar att “The quality of academic work ultimately rests on the quality of a

teaching staff - its competence, creativity, motivation and morale”. Vidare “we want to assess

the quality of an institution’s intellectual life - the process of education - rather than its

outcomes, which are long delayed, difficult to recognize, difficult if not impossible to

measure, and mixed up with many other fortes and factors  outside the institution”. En slutsats

som borde dras av Trow är att vi bör göra oss av med illusionen att vi kan komma åt verkligt

viktiga effekter av högre utbildning och forskning genom någon form av institutionaliserad

utvärdering. 1 den här undersökningen gör vi ändå ett forsök att Gnga vissa företeelser som

förhoppningsvis kan relateras till kvalitet i vid mening.

Den aspekt på kvalitet som fokuseras är den relevans hos utbildningen som personer

som genomgått den uppfattar och ger uttryck for när de ställts inför en enkät ungefär sju år

efter det att de tagit sina examina. De har förenklat uttryckt kunnat testa utbildningen i

arbetslivet under ett antal år. Det bör parentetiskt nämnas att den syn på utbildning i ekonomi

som undersökningen bygger på är att utbildning spelar roll for utövande av yrkesverksamhet.

Jag ansluter mig således här inte till synen på utbildningens roll som förvaringsplats, ej heller

synen att ekonomutbildningens främsta roll är att ge legitimitet åt inträdesbiljetten till

arbetslivet.

1 undersökningen är det arbetslivets krav som är måttstocken. Det är denna måttstock

som är levande för de svarande, det är dessa krav de konkret känner. Däremot är säkerligen

bilden av den 8- 10 år tidigare genomgångna utbildningen mer vag. Det är t.ex. inte rimligt att

ställa frågor i relation till konkreta kurser. Måttstocken arbetslivets krav är specifik for varje

svarande. På 6-8 år har de svarande också ofta anpassat sina ambitioner och forväntningar i

arbetslivet till de förutsättningar de har och kunnat utveckla - och bland dessa förutsättningar

finns utbildningen. För att anknyta till Trow bör det understrykas att det är uppfattningar hos
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tidigare studenter som utvärderas, inte kvalitet i en mer djupare mening. Uppfattningarna kan

också vara kopplade till en allmän inställning (“attityd”) till tiden i Uppsala.

De svarande

Undersökningen avsåg de studenter som tog examen med ekonomiinriktning med

huvudfördjupning på företagsekonomi vid Uppsala universitet år 1989 (296 personer). Vi fick

2 12 svar (=72  procent). Någon undersökning av de 28 procenten icke svarande har inte gjorts

och vi vet inte hur deras svar skulle kunnat se ut. Någon egentlig grund for kloka antaganden

om tänkbara svar har vi inte. Undersökningen kan ses som en totalundersökning av en

population om 296 personer. Den resulterade i 2 12 svarande och 84 icke svarande. Ska de

resultat som redovisas i avsnittet Resultat nedan gälla for denna population bygger det på

antagandet att icke-svarande skulle ha svarat med samma svarsmönster som de svarande. På

den allmanna frågan om ekonomutbildningen totalt sett tillgodosåg kraven i det egna arbetet

var 86 procent nöjda (= inte missnöjda). Anta att ingen av de icke-svarande hade varit nöjd.

Då hade andelen 86 procent andrats till 62 procent. Anta att hälften av de svarande hade varit

nöjda. Då hade andelen 86 procent ändrats till 76 procent. På det här sättet kan robustheten i

resultaten analyseras. Anta t.ex. att 60 procent avgivit ett visst svar. Anta att 30 procent av de

icke svarande skulle avgivit samma svar. Då hade andelen 60 procent andrats till 5 1 procent. 1

Tabell 1 anges egenskaper hos de svarande.

Tabell 1. Egenskaper hos de svarande.

Ålder 30 - 35 år (ca 80 %)

Kön Kvinnor 52 %, man 48 %

Bostadsort Stor-Stockholm 52 %, Uppsala 11 %, Västerås 9 %

Arbete Anställda på heltid 74 %, egenföretagare 4 %

Byte av arbetsplats Bytt minst tre gånger 40 %, en eller två ganger 5 1 %

Tid på nuvarande arbetsplats Ett år eller mindre 23 %, fem år eller mer 48 %

Chefsansvar 39 %, varav med högst tio underställda 73 %

Alla upptänkliga branscher och områden var representerade. Störst var barMfinansiförsäkring

med ungefär 15 procent. Sedan följde revision med 12 procent, data och IT med 10 procent

och bygg- och fastighetsområdet med 6 procent, 2 procent var arbetslösa. Ungefär hälften av

de svarande planerade eller önskade byta arbete inom de närmaste åren och då nästan



uteslutande for “gå vidare” i olika avseenden. 25 procent hade inga sådana planer och 25

procent visste inte.

Enkäten och frågorna

De 212 svarande fick besvara en ganska omfattande enkät om sin utbildning och kopplingen

mellan arbetsliv och utbildning. 1 en presentation, analys och kritisk granskning av

enkätundersökningar som gjordes vid Företagsekonomiska institutionen 1969 och 1974 (se

Hägg 1975) skrev jag att enkätstudier hade ett mycket begränsat värde for denna typ av

frågeställningar. Att be tidigare studenter att relatera direkt till de kurser de genomgått var inte

meningsfullt. Relaterandet borde istället ske till deras situation i yrkesverksamheten, till krav i

arbetet och hur de såg på möjligheterna att möta sådana krav. Detta är visserligen komplext

och svårgripbart for oss som utfrågare. Men det har

enkäten dar svar går att tolka på ett meningsfullt sätt.

med många personer (från en viss population) kan vi

vilket är värdefullt.

gått att formulera relevanta frågor i

Genom att sikta på en undersökning

fånga variationen mellan personerna

Enkäten omfattade 25 frågor med flera underfrågor och var uppdelad i avsnitten “Din

utbildning”, “Ditt arbetsliv”, “Krav i Ditt arbete jämfört med Din utbildning” och “Uppslag

till forandringar i universitetsutbildningen”. Enkäten återfinns som bilaga till rapporten.

Syftet var att fånga uppfattningar om vad som var bra i utbildningen (och som bör

bibehållas eller forstarkas) och vad som var mindre bra eller saknades (och som eventuellt

borde forbättras eller foras in). Engagemanget i själva undersökningen från de svarandens sida

synes ha varit stort. Möjligheten till öppna kommentarer till många av frågorna  har tagits till

vara av många och 23 procent har kommenterat under den avslutande rubriken “Andra

synpunkter och forslag”.

Det bör framhållas att det måste vara lärama/forskama/institutionema som gör

bedömningen om hur enkäter av det här slaget ska utnyttjas och hur utbildningen ska se ut.

Utbildningen är ju begränsad i tid. Det måste alltid göras val och prioriteringar vad gäller mål,

innehåll och pedagogiska inriktningar. Det innebär att en sådan har undersökning, som redan

påpekats, endast är ett av de många underlag som bör användas i utveckling av en utbildning.

Valet av frågor speglar också sådant som i princip är möjligt att påverka på institutions-

eller fakultetsnivå. Och det är som bekant mycket som går att göra på dessa nivåer vad gäller

mål, innehåll och uppläggning - mycket mer än vad många synes tro.

De konkreta frågorna diskuteras nedan i anslutning till resultatredovisningen.
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Resultat

Drygt hälften angav att de valt att påbörja ekonomutbildning därför  att den skulle ge ett bra

insteg i arbetslivet. Något färre angav att anledningen var att ekonomiämnen verkade

intressanta att studera.

På en femgradig (ordinal)skala  från Bra till Dåligt tick de svarande bedöma om deras

ekonomutbildning totalt sett tillgodosåg kraven i det egna arbetet. Tabell 2 visar hur de

svarande fördelade sig. 1 representerar det högsta (bästa) värdet och 5 det lägsta (sämsta)

värdet.

Tabell 2. Hur utbildningen svarar mot kraven i arbetet.

Nivå Andel i %

1 (Bra) 16

2 38

3 32

4 13

5 (Dåligt) 1

Detta resultat med hög andel nöjda ser jag som ett gott betyg åt ekonomutbildningen i

Uppsala. De 14 procent som inte är nöjda när de bedömer i förhållande till sina arbetskrav

rymmer rimligen en del personer som kanske borde haft en annan grundutbildning med sig i

bagaget för det arbete de kommit att gå in i. Något större andel män än kvinnor valde

alternativen 1 och 2 men skillnaderna är inte stora. Vidare var de som valt fördjupning

ekonomistyrning något nöjdare (mindre missnöjda) än de som valt fördjupning marknads-

föring.

Den här ljusa bilden hindrar inte att vi kan se förhållanden som bör kunna göra

utbildningen ännu bättre. Vi ställde ett antal frågor av typ “Kraven i mitt arbete är beträffande

x” Höga- Låga (femgradig ordinalskala).  1 den fortsatta redovisningen arrvander vi orden Hög

for skalnivåerna 1 och 2 och Låg för skalnivåerna 4 och 5.



Tabell 3. Krav i arbetet.

Krav ställs på

Specialkunskaper i företagsekonomi

Höga krav (andel i %) Låga krav (andel i %)

58 21

Kunskaper i främmande språk
I I

44 41

I .Formåga  att kommunicera muntligt / 83 I 5 /

l .’Fornråga att kommunicera skriftligt 1 85 / 3 /
/ Förmåga att tänka analytiskt / 88 I 3 I
1 Förmåga att lösa oklara problem / 79 I 6 I
I .’Fornråga att lära nytt I 83 I 4 l
1 Förmåga att fatta beslut I 71 / 5 l
I .’Fornråga att genomfora beslut I 77 l 5 /

I Fornråga att leda andra / 56 / 24 l

Det kan noteras att sprakkunskaper handlade om engelska (endast ett fåtal hade krav på

franska eller tyska. Populationen innesluter inte de internationella ekonomlinjerna med språk).

Kraven på förmåga att leda andra kan jamforas med att 39 procent svarade att de hade

direkt chefsansvar i sina arbeten.

Tankeväckande for det fortsatta utvecklingsarbetet är särskilt de höga kraven på

förmåga att tanka analytiskt och att lösa problem som är oklara och komplexa. Att kraven på

förmåga att kommunicera muntligt är lika höga som de höga kraven på att kunna

kommunicera i skrit? är också värt att beakta.

Låt oss nu gå över till innehållet i utbildningen.

Val av fordjupningsinriktning på C- och D-nivåerna uppfattas ofta av studenterna som

något strategiskt viktigt som avgör deras framtida yrkesliv. Frågan ställdes till 89-oma och 80

procent ansåg att det val de gjort var bra med hänsyn till kraven i arbetet och skälet var for 50

procent av dessa att det gav insikt i ett bestämt ämne. Nästan lika stor andel svarade att valet

var bra genom den metodträning det gav. Detta utfall pekar på att valet av fordjupnings-

inriktning nog kan avdramatiseras något och att metodträningen är viktig att utveckla. Några

påtagliga skillnader mellan män och kvinnor kunde inte noteras. Något större andel av dem

som valt fordjupning ekonomistyrning var nöjd jämfort med dem som valt fordjupning

marknadsföring. Samma gäller de som hade chefsansvar jämfort med dem som inte hade

sådant ansvar.
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Vilka inslag skulle den svarande ha haft nytta av och som inte ingick i studierna? Drygt

70 procent kom med synpunkter (som inte är ingående bearbetade för denna rapport).

Förutom en del snäva arbetsrelaterade områden nämnde ganska många praktiska inslag,

teknikträning och mer metod- och pedagogiskt inriktade aspekter. Mer kontakt med

verkligheten var en vanlig önskan. Det går knappast att utläsa några särskilda områden som

dagens utbildning saknar och som borde tas upp. Jag återkommer nedan till koppling till

praktiken och till utbildningsmetoder.

46 procent angav områden för behov av vidareutbildning inom företagsekonomi-

området. Förslagen täcker hela företagsekonomin.

Koppling till “verkligheten” är något som ständigt diskuteras vad avser ekonom-

utbildning. Flera frågor i enkäten belyser denna problematik. Av dem som praktiserat i

arbetslivet före eller under studierna ansåg 91 procent att praktiken varit värdefull for

studierna. 92 procent av dem som inte praktiserat före eller under studierna ansåg att praktik

skulle ha varit värdefull. Enligt 3 1 procent borde den ha legat före studierna och enligt 6 1

procent borde den ha legat under studierna. Det här är en ganska massiv opinion för praktik.

Det bör dock observeras att det inte finns några indikationer i svaren på att man vill ha praktik

inbyggd i studierna på bekostnad av den akademiska utbildningen. Den bör ligga utanför

själva studierna. (Se nedan i under avsnittet Slutsatser.)

På frågan hur man såg på avvägningen mellan universitetsstudierna och den on-the-job

training som bör ske i arbetslivet svarade 56 procent att det vore bra med mer praktisk

tillämpning i studierna medan 8 procent ville ha mer teori i studierna. 14 procent ville ha mer

inriktning i studierna på att ge underlag for det första jobbet medan 21 procent ville att

utbildningen skulle inriktas på hela yrkeslivskarriären. Av kommentarerna att döma är de

uppfattningar som framfördes ofta ganska starka.

De gamla bundna studielinjerna har nu ersatts med i princip friare program. 1 praktiken

lever nog mycket av ekonomlinjer kvar i utbildningen. Men det är intressant att konstatera att

5 1 procent av 89-oma  - som gick ganska bundna linjer - ansåg att det skulle ha varit värdefullt

om man själv mer kunnat tZ komponera sin examen. För 30 procent var detta inte intressant

och 18 procent hade ingen uppfattning i frågan.

Utlandsstudier farms knappast i realiteten för 89-oma  men är idag väl etablerade i

Uppsalas ekonomutbildningar. Av 89-oma  är det 72 procent av dem som inte studerade

utomlands som idag anser att det hade varit värdefullt med en halv eller hel termins

utlandsstudier.



Pedagogiken togs upp i flera frågor. Något överraskande visade det sig att föreläsningar

var mycket populära, liksom - mindre överraskande - fallstudier (cases).  Men förmodligen är

ett spektrum av olika möjligheter för studenterna att studera det som bör eftersträvas.

Studenter är ju olika och lär sig på olika sätt. Något underlag for koncentration till en viss

undervisningsform avsedd for alla far man inte i undersökningen.

Vidareutbildning är ett aktuellt diskussionstema. Drygt en tredjedel hade genomgått

annan utbildning utöver Uppsalautbildningen, 32 procent ansåg att institutionen borde erbjuda

vidareutbildning for sina tidigare elever.

Slutsatser

1 studien erhölls en svarsandel på 72 procent (212 av 296 personer). Analysen bygger på de

2 12 svarande personerna.

Den ekonomutbildning - och i synnerhet den utbildning i företagsekonomi - som studien

relaterar till synes i många avseenden svara mot arbetslivets krav - men inte i alla avseenden.

Det finns forhållanden som bör diskuteras och eventuellt utvecklas och forbättras. Vi kan

dock konstatera att dagens utbildning vid Företagsekonomiska institutionen har utvecklats en

hel del i forhållande till den som gällde för tio år sedan. Det finns en ny första kurs i

grundutbildningen - Företag och foretagande - som har som ett syfte att koppla ihop teori och

relevans for “verkligheten”. Studenterna får arbeta med uppgifter direkt i forhållande till

verklighetens företag och organisationer. Den stora vikt som sedan lange ges åt skriftlig

kommunikation i utbildningen är uppenbarligen ett riktigt val. Likaså är den starka satsningen

på möjligheter till studier i utlandet som gjorts under senare år mycket värdefull för

studenterna.

Men det finns ett antal resultat som bör föranleda diskussion och analys - främst vid

Företagsekonomiska institutionen men i några frågor även vid universitetet.

När det gäller studiebetingelserna är det viktigt att institutionen med kraft verkar for

reella möjligheter for studenterna att sätta ihop sina egna examina - oavsett från vilka

institutioner och fakulteter som kompletterande icke-ekonomiska ämnen väljs. Tendensen i

utvecklingen av utbildningen vid Uppsala universitet går för närvarande inte i denna riktning

när utbudet av kurser alltmer görs i form av fotplanerade kombinationer som studenterna ska

kunna välja mellan.

Företagsekonomin är en empirisk förankrad vetenskap. Syftet med studierna är att

studenterna ska forvärva förståelse for vad som sker i foretag och på marknader. Studenterna

ska11 därvid utveckla en förmåga som vi kallar forskarförhållningssätt (Hägg & Wiedersheim-
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Paul, 1994). Analytiskt tänkande och förmåga att angripa ostrukturerade och komplexa

problem är starka arbetslivskrav som ligger väl i linje med ett sådant forskarförhållningssätt.

En nyckelfråga for uppläggningen av studierna är koppling till “verkligheten”. Att ge

avkall på teorianknytning vore helt forkastligt och inte forenligt med utbildning på

vetenskaplig grund. Det finns ingenting så praktiskt som en bra teori. Men studenternas starkt

uttryckta önskan om mer verklighetsanknytning måste tas på allvar. Inslag med gästföreläsare

från arbetslivet kan ha viss legitimitetsskapande betydelse men inte mycket mer. Betydligt

viktigare är att vi utvecklar mer verklighetsnära tillämpningar av de teorier som tas upp i

utbildningen - att vi inte så mycket bygger på enklare räkneexempel och illustrationer.

Praktikfall kan vara värdefulla om de kan användas tör att belysa teorier som ingår i

utbildningen. Det är en stor utmaning att forbättra utbildningen i de här avseendena. Problem-

baserad inlärning bör också kunna få ett större utrymme än vad den har idag.

Praktik i arbetslivet före eller under studierna är något som de svarande lade stor vikt

vid. Jag anser inte att universitetet skall ta ansvar for praktik och utveckla sig till

arbetsformedlare på detta område. Men studenterna bör uppmuntras att forsöka skaffa sig

arbetslivspraktik och det spelar då föga roll hur stort företaget är och vad verksamheten går ut

på. 1 information om ekonomutbildning till potentiella studenter bör värdet av arbetslivs-

praktik understrykas. Studenter som är inne i utbildningen bör uppmuntras att ta praktikjobb

under ferietid. Alla goda krafter (universitet, intresseorganisationer m.m.) bör verka for att

töretag och organisationer “tar sitt ansvar” och bidrar med praktikplatser. Det ligger ju i deras

intresse att kunna anställa ekonomer som på bästa sätt kunnat tillgodogöra sig sin utbildning.

Dock bör beaktas risker med att för starkt betona värdet av praktik. Det kan nämligen

skrämma bort duktiga studenter som kan forledas att tro att praktik är nödvändigt for

framgångsrika studier eller att det inte handlar om en akademisk utbildning på vetenskaplig

grund. Hur den här avvägningen ska göras i marknadsföringen av utbildningen i Uppsala

måste ytterligare diskuteras.

Den rationella och nödvändiga arbetsfordelningen mellan universitetet och arbetslivet

ifråga om utbildning bör också tydliggöras bättre. Här finns ofta stora skillnader i uppfattning

mellan studenter och lärama/forskama där de senare inte tillräckligt lyckas fa fram budskapet

att universitet och arbetsliv har helt olika roller och uppgifter och att det är rationellt att

universiteten specialiserar sig på det de är bra på och inte forsöker efterlikna annat arbetsliv i

allt.

Att studenterna får möjlighet att öva upp förmågan att kommunicera muntligt och

skriftligt är redan idag viktigt i utbildningen men bör gärna förstärkas.



Att efterlikna arbetslivet kan faktiskt vara angeläget och möjligt i vissa begränsade men

viktiga avseenden. Genom att lägga ett ökat ansvar på studenterna for sina egen inlärning ges

viss övning i beslutsfattande och genomforande av beslut. Arbete i grupp kan ge viss övning i

ledarskap.

Slutligen - det finns anledning att forsöka utveckla vidareutbildningsmöjligheter for

tidigare studenter. Den alumniförening for tidigare studenter som startats vid Företags-

ekonomiska institutionen kan var en god utgångspunkt.

Har har jag gett en del uppslag till slutsatser. Den konkreta användningen av under-

sökningen bör kunna vara att resultaten används som argument i den fortgående diskussionen

om kursutveckling i företagsekonomisk utbildning.
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UPPSALA UNIVERSITET
Företagsekonomiska institutionen

Box 513
75120 UPPSALA

Maj 1996

ENKÄT

Flertalets frågor besvarar Du genom att sätta kryss (X) i ringar (0)

Namn: ......................................................................................

Personnummer: ..........................................

Kön: 0 Man 0 Kvinna
Inskrivningsår vid Uppsala Universitet: ..........................................

Grundexamen vid Uppsala Universitet: ..........................................

Examensår............................................



A. Din utbildning

1.1 vilka ämnen har Du akademiska poäng?

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Ämne Poäng
Företagsekonomi ......
Nationalekonomi ......
Ekonomisk historia ......

Statistik ......

Jur. översiktskurs ......

Handelsrätt ......

Språk, nämligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Annat, nämligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jag har akademiska poäng från annan svensk högskola, nämligen:
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
Jag har poäng från utländsk högskola, nämligen .........................................
..........................................................................................................................

2. Har Du andra akademiska examina utöver grundexamen vid Uppsala
Universitet?

. . . . . . . . . . . . . . . .._................_.............

3. Besvaras om Du har minst 60 poäng i Företagsekonomi
a) Vilken fördjupningsinriktning har Du läst på C-nivå (trebetygsnivå)?

0 Organisation
0 Marknadsföring
0 Ekonomi(styrning)
0 Internationell
0 Annan, nämligen ..__. ._..  . . . . . . . . .



- . .

b) Vilken huvudsaklig inriktning hade Ditt examensarbete (C-uppsats)?

0 Organisation
0 Marknadsföring
0 Ekonomi(styrning)
0 Internationell
0 Annan, nämligen . . . .._..............

4. Vilken annan utbildning, t ex vidareutbildning, internutbildning mm, har
Du genomgått? (Endast utbildningar motsvarande minst en månads
heltidsstudier medtas)

................................................

................................................

................................................

5. a) Varför valde Du att påbörja studier med inriktning på ekonomiämnen?
(Fler än ett alternativ får markeras)

0 Jag hade redan valt ekonomiinriktning på gymnasiet
0 Ekonomiutbildning borde ge bra insteg i arbetslivet
0 Ekonomiämnen verkade intressanta att studera
0 Annat, nämligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Vilka påverkade Dig att välja ekonomiinriktning?
(Fler än ett alternativ får markeras)

0 Föräldrar, familj
0 Kamrater
0 Lärare . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 Andra, nämligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Var ekonomiinriktning Ditt förstahandsval?
0 Ja 0 Nej
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B. Ditt arbetsliv

6. Vad gör Du for närvarande?

0
0
0
0
0
0
0
0

Jag förvärvsarbetar som anställd på heltid
Jag förvärvsarbetar som anställd på deltid: . . . . . . % av heltid
Jag forvärvsarbetar som egen företagare
Jag studerar
Jag hemarbetar (t ex föräldraledighet)
Jag är arbetslös
Jag är i sk arbetsmarknadsåtgärder
Annat, nämligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Vad har Du gjort efter Din grundexamen vid Uppsala Universitet?

0 Jag har förvärvsarbetat ca ..... år
0 Jag har varit egenföretagare i ca ...... år

0 Jag har varit arbetslös i ca ...... år
0 Annat, nämligen ....................

8. Hur har Dina vägar i arbetslivet sett ut efter Din grundexamen vid Uppsala
Universitet?

0 Jag har bytt arbetsuppgifter . . . . . . gånger
0 Jag har bytt arbetsplats (arbetsgivare) . . . . . . gånger
0 Jag har fått erfarenheter av flera branscherlområden
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9. Inom vilket företag arbetar Du for närvarande? (Med företag forstås även
verk, myndighet, organisation, etc. Om företaget ingår i en större enhet,
t.ex. koncern, ska Du inte ange den större enheten)

Namn: ................................................

Adress: ................................................
Bransch: ................................................

Storlek i antal anställda: ..........
Hur lange har Du arbetat i detta företag? Ca ...... år

10. Hur vill Du karakterisera ditt arbete?
(Markera områden med minst 20% av heltid och sätt 1,2, 3 for de områden
som är av störst omfattning)

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Administrativt arbete
0 allmänt utredningsarbete
0 datorisering, IT, system o dyl
Kommunikativt arbete, tex information, media
Personaladministrativt arbete
Försäljning, marknadsföring
Inköp
Extern redovisning, finansiering, revision
Intern redovisning, budgetering, kalkylering
Bank, forsäkring o.dyl.
Utbildningsarbete
Annat, nämligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Vilka är Dina tre huvudsakliga arbetsuppgifter?



- . .

12. Har Du direkt chefsansvar i Ditt arbete?

0 Ja, med följande antal underställda

0 1-2
0 3-10
0 lo-25
0 25-

0 Nej

13. Planerar Du eller önskar Du byta arbete inom de närmaste åren?

0 Ja
0 Nej

Varför? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 Vet ej
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C. Krav i Ditt arbete jämfört med Din utbildning
(Sätt en ring (0) runt tillämplig sifia)

14. Min ekonomutbildning tillgodoser totalt sett kraven i mitt arbete

Bra 1 2 3

Kraven i mitt arbete är beträffande:

Specialkunskaper i företagsekonomi

Höga 1 2 3

Språkkunskaper: Ange vilka språk: . . . .

Höga 1 2 3

Förmåga att kommunicera muntligt

Höga 1 2 3

Förmåga att kommunicera skriftligt

Höga 1

Förmåga att arbeta i grupp

Höga 1

Förmåga att leda andra

Höga 1

2 3

2 3

2 3

4

4

5

5

Dåligt

Låga

. . .

Låga

Låga

Låga

Låga

Låga
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Förmåga att tänka analytiskt

Höga 1 2 3 4 5 Låga

Förmåga att lösa problem som är au rutinkaraktär

Höga 1 2 3 4 5 Låga

Förmåga att lösa problem som är oklara och komplexa

Höga 1 2

Förmåga att löra nytt

Höga 1 2

Förmåga att fatta beslut

Höga 1 2

Förmåga att genomföra beslut

Höga 1 2

Låga

Låga

Laga

Låga

15. Med hänsyn till kraven i mitt arbete ser jag idag valet av
fördjupningsinriktning (C-nivå, se fråga 3 ovan) som

0 bra med hänsyn till kraven i mitt arbete därför att
(Fler än ett alternativ får markeras)
0 det gav kontakter
0 det gav metodträning
0 det gav insikter i ett bestämt ämne

0 fel med hänsyn till kraven i mitt arbete



- _.

16. När det gäller företagsekonomistudierna skulle jag haft nytta av följande
inslag som inte ingick i mina studier tillräckligt mycket:

............................................

............................................

17. Jag har behov av vidareutbildning inom företagsekonomiområdet i följande
avseenden:

.._............................,............

D. Uppslag till förändringar i universitetsutbildningen

18. a) Besvaras av Dig som praktiserat i arbetslivet fore eller under studierna:
Var praktiken värdefull for Dina studier?
0 Ja 0 Nej

b) Besvaras av Dig som inte praktiserat i arbetslivet före eller under
studierna:
Skulle praktik varit värdefull for Dina studier?

0 Ja, före studierna
0 Ja, under studierna
0 Nej
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19. Största nytta i mitt arbete har jag haft av följande studie- (ämnes-)
områden (nämn högst tre)

1. .................... - .......................

2 ............................................

3 ............................................

20. Hur ser Du på avvägningen mellan universitetsstudierna och den on-the
-job training som bör ske i arbetet?

Det vor bra med 0 mer teori i studierna
0 mer praktisk tillämpning i studierna
0 mer inriktning på att ge underlag for det första jobbet
0 mer inriktning på hela yrkeslivskarriären

Kommentar: ................................................................
................................................................
................................................................

21. Besvaras av Dig som huvudsakligen fölide  en planerad studiegång.
Skulle det varit värdefullt om Du mer kunnat komponera Din examen själv
snarare än att ha följt en utbildningslinje med i huvudsak givna ämnen, t
ex for att få även andra ämnen än ekonomiämnen och språk?

0 Ja
0 Nej
0 Vet ej
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22. Utbildning i företagsekonomi kan bestå av olika inslag som kan
kombineras på olika sätt. Markera med 1, 2, 3, 4 de av följande inslag som
Du anser bör användas i första hand:

0 Individuella självstudier
0 Studier i smågrupper av studenter
0 Föreläsningar
0 Seminarier
0 Fallstudier (Cases)
0 Lektioner
0 Datorstödd undervisning
0 S.k. problembaserad inlärning
0 Annat, nämligen . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Besvaras av Dig som inte studerade utomlands.

Hade det varit värdefullt om Du fått studera vid utländsk högskola en halv
eller hel termin?

0 Ja
0 Nej

0 Vet ej

24. Vid Företagsekonomiska Institutionen har bildats en Alumniforening for
studenter som har grundexamen i ekonomi och som läst företagsekonomi
Uppsala.

0 Jag har nåtts av inbjudan att bli medlem
0 Jag önskar bli medlem
0 Företagsekonomiska institutionen borde erbjuda vidareutbildning

for sina tidigare studenter
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25. Andra synpunkter och förslag?

12


