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Sammanfattning 
 
I rapporten redovisas resultaten från en enkätundersökning med Uppsalaekonomer som 
utexaminerades 1999 och således varit ute i  arbetslivet några år. Uppgifter ges  om var de 
arbetade, om deras arbetsuppgifter och inkomster samt om hur de såg på sin utbildning i 
förhållande till arbetsuppgifterna. Den positiva bild som framträder har stora likheter med vad 
som gäller för de andra stora universiteten.  I fortsatt förbättring av  utbildningen krävs  fokus 
på  en bred utbildning som inte är snävt yrkesorienterad, på vetenskaplig grund och  
självständigt arbete. 
 

----------------- 
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Bakgrund 
 
I slutet av 2002 genomfördes en större riksomfattande enkät  som riktade sig till personer som  
tagit examen med ekonomisk inriktning år 1999 vid  de 24 svenska  universitet och högskolor 
som hade sådana utbildningar då. En rapport som bygger på  enkätsvaren från 1999 års 
utexaminerade från  alla dessa lärosäten finns publicerad i rapporten  Civilekonomer i 
arbetslivet 2003  utgiven av Civilekonomerna. Syftet var att få en uppfattning om vart 
studenterna tagit vägen efter examen. 
 
I föreliggande rapport redovisas resultaten avseende Uppsala universitet. Vissa jämförelser 
görs med andra universitet och högskolor och då i första hand för med de sex stora 
universiteten (Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala) och med  
Handelshögskolan i Stockholm (HHS).  Vissa jämförelser görs  med  undersökningar av 
examensårgångarna 1989,  1992, 1995 och 1997,  vilka finns publicerade i  Hägg (2000) och 
Hägg (2001).  Det finns ett rikt datamaterial från undersökningen. Endast en del av dessa data, 
bland annat från korstabuleringar, har utnyttjats i föreliggande rapport. 
 
Av de 295 personer utexaminerade 1999 som fanns i de relevanta adressregistren för Uppsala  
svarade 204 vilket ger en svarsandel på  69 %.  Bortfallet på 31 %  diskuteras i avsnittet 
Metodproblem nedan. Redan här bör noteras att varierande och ganska stora bortfall gör att 
mindre skillnader i jämförelser av olika slag i allmänhet inte kan tillmätas betydelse. Det kan 
också noteras att 20 % av de svarande som tog examen i Uppsala huvudsakligen har bedrivit 
sina studier  vid andra lärosäten.  
 
 
 
 
Årgång 1999 efter två till tre år i arbetslivet 
 
I det här avsnittet presenteras data om Uppsalaalumnerna, dvs. de som tagit ut examen vid 
Uppsala universitet. Där mer tydliga skillnader föreligger mellan kvinnor och män anges 
detta. Jämförelser görs i tabellform  med  alla  24 lärosätena  och i löptexten med de övriga 
fem stora universiteten och Handelshögskolan i Stockholm (HHS).  
 
Tabell 1. Person- och examensuppgifter 
 (procentandelar) 
  Uppsala Alla 24 
Ålder vid svarstillfället < 31 år  

 31- 40 år  
 > 40 år  

64 
32 
4 

65 
31 
4 

Kön Kvinnor  
Män   

51 
49 

52 
48 

Typ av examen Ekonomie 
kandidatexamen  
Ekonomie 
magisterexamen 
Internationell ekon. 
mag.examen  

 
22 
 
43 
 
18 

 
30 
 
43 
 
9 
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Tabell 2. Utbildningen  
 (procentandelar) 
      
  Uppsala Alla 24 
Huvudämne (minst 60 
poäng) 

Företagsekonomi  
Nationalekonomi  
Annat ämne  

86  
9 
5 

92 
6  
2  

Företagsekonomifördjupning Redovisning, 
ekonomistyrning 
Finansiering  
Organisation, 
management  
Marknadsföring 
Internationellt företagande 
 

 
22  
11 
 
19 
26 
6 
 
 

 
32 
11 
 
9 
26 
2 
 

Studerat utomlands Ja  
Nej 

52  
48  

40  
60  
 

Studerat annan linje/program  
minst 100 poäng 

Ja   
Nej 
 

10  
90 

11 
89 

Förvärvsarbete parallellt 
med studierna i % av heltid 

 < 10 %   
11-25 %  
26-50 %   
> 50 %  

57  
29  
9  
4  

57  
27  
9  
6  

Antal praktikplatser under 
studietiden 

Ingen  
En  
Två 
Tre  
Fyra eller fler 

82 
11 
2  
1,5 
4  

77 
11 
5  
4  
3  

 
Icke oväntat har en stor majoritet  haft företagsekonomi som huvudämne. Fördelningen på 
fördjupningar inom ämnet  skiljer sig inte så mycket från  totalbilden för de 24 lärosätena. 
Dock hade Uppsala en högre andel som fördjupat sig i organisation/ management och en lägre 
andel lägre andel som fördjupat sig i redovisning och ekonomistyrning än genomsnittet för de 
24 lärosätena.   För Uppsala kan noteras att finansiering lockat  7 % av kvinnorna och 14 % 
av männen medan organisation /management lockat 24 % av kvinnorna och 14 % av männen. 
. 
Vid en jämförelse av utlandsstudier med de övriga fem stora  universiteten och HHS visar det 
sig att, HHS, Linköping och Uppsala ligger i  en grupp för sig med mellan 52% och 57 %. 
Lund, Göteborg och Umeå ligger på mellan 39 % och 42 % medan Stockholm ligger på 30 %. 
För Uppsalaalumnerna var Nordamerika, fransktalande länder i Europa, Storbritannien och 
Irland, populärast.  Endast enstaka alumner hade valt nordiska länder, Öst- eller 
Centraleuropa. Sydostasien eller Latinamerika. 
 
Uppsalaalumner som studerat minst 100 poäng på annan linje  hade mest läst juridik och 
samhällsvetenskap och teknik.  
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Frekvensen förvärvsarbete parallellt med studierna var högst vid HHS och Stockholms 
universitet. Att en så stor andel som 82 % inte haft en enda praktikplats under studietiden är 
dock anmärkningsvärt. Uppsala låg något över genomsnittet för landet som var 77 %. 
 
 
Tabell 3. Förvärvsarbete vid svarstillfället 
 (procentandelar) 
     
  Uppsala Alla 24 
Sysselsättning Anställd  

Egen företagare  
Studier  
Arbetssökande  
Föräldraledig  

83  
6 
2  
3  
3  

87 
3  
2  
3  
4  

Antal förvärvsarbeten 
efter examen 

Ett  
Två   
Tre eller flera   

34  
36  
29  

33  
40  
27  

Nuvarande arbete – land Sverige  
Utland   

96  
4  

95  
5   

Nuvarande arbete – 
region i Sverige 

Stockholms län  
Mälardalen  
Östra Götaland  
Blekinge, Skåne 
Västra Götaland 
Gävleborg, Dalarna 
Västernorrl, Jämtland 
Väster- och 
Norrbotten 
 

74  
17   
1  
0  
5  
2  
0  
0  

50  
7  
8  
10 
16  
3  
2  
3  

Sektor Enskild  
Staten  
Kommun och 
landsting  

84  
11  
2  

83  
9  
4  

Ägarförhållande Svenskägt  
Utlandsägt  

73  
27  

72 
28 

 
Egenföretagandet hade lockat 3,4 % på riksnivå vilket innebär att Uppsalaalumnerna med sina 
6 % låg över genomsnittet. Uppsalas 96 % med arbete i Sverige motsvarar genomsnittet för 
landet.  HHS låg på 83 %. Att det i undersökningen blivit en så låg andel arbetande i utlandet 
kan kanske delvis förklaras med att utlandsarbetande svarade på enkäten i mindre 
utsträckning än de som arbetade i Sverige. Uppsalaalumnerna arbetade i högre grad i 
Stockholms län  än vad som gällde i totalt sett.   
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Tabell 4. Nuvarande arbete – bransch 
 (procentandelar) 

 
Inriktning Uppsala Alla 24 
Konsult 24 23 
Finansförmedling 15 13 
Tillverkning 7 11 
Försäkring, 
pensionsfond 

6 3  

Offentlig förvaltning 6 7 
Hälso- och sjukvård 4 3 
Transport, 
kommunikation 

3 4 

Forskning  utveckling 3 2 
Handel 2 6 
Byggverksamhet 1 1 
Företagstjänster 1 2 
Intressorganisation 1 1 
Annat Cirka 22 Cirka 23 
 
Tabell 4 visar stor spridning i branscher. Andelarna för konsult och finansförmedling 
motsvarar i stort sett genomsnittet för landet. Tillverkning får lägre andel för Uppsala än för 
landet i sin helhet. Oavsett val av fördjupning inom företagsekonomin är branschspridningen 
stor..   
   
Tabell 5. Nuvarande arbete – arbetsområde 
(procentandelar) 
 
Inriktning Uppsala Alla 24 
Ekonomifunktion 21 29 
Finans 19 18 
Försäljning 17 16 
IT 17 14 
Marknadsföring 14 17 
Administration 12 15 
Revision 10 10 
Utredning 10 7 
Företagsledning 6 10 
Personal 4 6 
Utbildning 4 6 
Information m.m. 4 4 
Distribution 2 2 
Forskning 2 2 
Inköp  2 5 
Logistik 2 5 
Produktionsledning 2 2 
Taxering 1 2 
Annat 6 7 
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Som framgår av tabell 5 (där totalsumman överstiger 100 procent eftersom mer än ett 
arbetsområde kunde anges) var arbetsområdena av skiftande slag. Skillnader mellan tabell 4 
och tabell 5  beror på att en person t. ex. kan arbeta i ett utbildningsföretag  utan att för den 
skull arbeta med utbildning. En person kan också arbeta inom mer än ett arbetsområde.  
Summeras ekonomifunktion, finans och revision finner man att 50 % har sådana 
arbetsområden.  För försäljning, marknadsföring, distribution och inköp är motsvarande 
summa  35 %.   
 
Tabell 6. Nuvarande arbete – funktion 
 (procentandelar) 
 
Funktion Uppsala Alla 24 
Företagsledning 4 5 
Chef på högre nivå 2 3 
Chef mellannivå 5 7 
Chef lägre nivå  5 7 
Handläggare 17 14 
Assistent motsvarande 9 10 
Projektledare 11 11 
Specialist 14 14 
Konsult 16 12 
Lärare 
grundskola/gymnasium 

<1 < 1 

Lärare universitet 1 1 
Annan funktion 10 12 
 
Företagsledningsposition och chefskap summerar till 16 % vilket är lägre än genomsnittet för 
de 24 lärosätena. För Uppsala föreligger skillnader mellan kvinnor och män  på vissa 
områden. 14 % av kvinnorna  är i företagslednings- eller chefsposition medan motsvarande 
andel för männen är 17 %. Kvinnor är i högre grad än män assistenter. Män är i högre grad  än 
kvinnor projektledare, konsulter och specialister. Valet av fördjupning inom 
företagsekonomin  gav inga tydliga utslag beträffande spridning på funktioner.   
 
Tabell 7. Nuvarande arbetsinkomst per månad (inkl. bonus mm) 
 (procentandelar) 
 
Månadsinkomst Uppsala Alla 24 
-15000 0 0 
15001-20000 8 11 
20001-25000 21 26 
25001-30000 30 26 
30001-35000 21 15 
35001-40000 9 9 
40001- 45000 3 5 
45001- 50000 2 2 
50001 -  6 6 
 
41 % av Uppsalaalumnerna hade en högre arbetsinkomst än 30000 kr per månad vilket är 
något högre  än andelen 37 % för de 24 lärosätena sammantaget. Kvinnorna från Uppsala  
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befann sig  lägre på löneskalan än män. Så hade 12  % av kvinnorna högre lön än 35000 kr 
medan motsvarande procentsats för män var 26 %.  Löneläget varierar starkt mellan olika 
delar av landet med de högsta lönerna i Stockholmsområdet. Det kan noteras att 26 % av de 
som studerat utomlands hade en högre arbetsinkomst än 35000 kr . Motsvarande andel för 
dem som inte studerat utomlands var 17 %.     
 
 
Tabell 8 Nytta av utbildningen 
 (procentandelar) 
 
Nytta Uppsala Alla 24 
Mycket stor 25 30 
Ganska stor 45 46 
Varken stor el. liten 19 16 
Ganska liten 10 7 
Ingen nytta alls  1 1 
 
 
Tabell 9. Arbetsuppgifter i förhållande till utbildningen 
 (procentandelar) 
 
Arbetsuppgifter i förhållande till utbildningen Uppsala Alla 24 
Motsvarar utbildningen 60  60 
Vid sidan av utbildningen 29 28 
Okvalificerade relativt utbildningen 11 12 
 
 
 
Tabell 10. Arbetsuppgifter i förhållande till vald fördjupning 
 (procentandelar) 
 
Arbetsuppgifter i förhållande till vald 
fördjupning 

Uppsala Alla24 

Motsvarar helt och hållet 11 11 
Motsvarar i stort sett 30 34 
Motsvarar  bara till en del 46 44 
Motsvarar inte alls 12 11 
 
 
Kvinnor ligger en  aning högre  både beträffande mycket stor nytta och vad avser att 
arbetsuppgifterna motsvarar utbildningen.  Kvinnor ligger lägre än män beträffande 
överensstämmelse mellan fördjupning och arbetsuppgifter. 
 
De som ansåg att de har mycket stor eller ganska stor nytta av sin utbildning i nuvarande 
yrkesrollen  utgjorde  70 % i Uppsala. Här kan man konstatera att Uppsala tillsammans med 
Göteborg ligger lägre än HHS 90 %, Stockholm 80 %, Linköping 78 %, Umeå 76 % och 
Lund 75 %. Att arbetsuppgifterna motsvarar utbildningen ansåg 60 % i Uppsala vilket ungefär 
motsvarar genomsnittet för samtliga orter. HHS skiljer ut sig. Varför Uppsala hamnar lägre än 
övriga stora  universitet diskuteras nedan.  
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Tabell 11 Första arbetet – tid efter examen 
 (procentandelar) 
 
Arbete tid efter examen Uppsala Alla 24 
Innan avslutad utbildning 43 49 
>1 månad 20 17 
1-6 månader 31 28 
7-12 månader 4 4 
<12 månader 2 2 
 
Det gick  snabbt för  över hälften av Uppsalastudenterna att få sitt första arbete.,  När det 
gäller arbete innan avslutad utbildning kommer Uppsala lägre än HHS och de övriga stora 
universiteten. 94 % hade fått arbete inom sex månader efter examen  vilket motsvarar andelen 
för alla 24 lärosätena. .  
 
 
Tabell 12. Första arbetet – på vilket sätt det erhölls 
 (procentandelar) 
 
 Uppsala Alla 24 
Tidningsannons 24 26 
Fråga hos arbetsgivare 24 23 
Bekanta/andra kontakter 15 13 
Fråga från arbetsgivare 11 11 
Internet 10 9 
Arbetsförmedling 4 5 
Via universitet/högskola 2 2 
Via examensarbete 2 3 
Startade eget 0 1 
Annat sätt 8 6 
 
 
Personliga kontakter och eget kontakttagande på företag användes av 39 %.  Vi ser att 
universitetet och  examensarbeten spelade marginell roll.  
 
Avslutningsvis ställdes i enkäten frågor om alumnverksamhet. Det visade sig att endast 26 % 
kände till att det fanns sådan verksamhet vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala 
universitet. 
 
6 % var medlemmar i föreningen. Till icke medlemmar ställdes frågan om de var intresserade 
av medlemskap om detta innebar vidareutbildning i ekonomiska ämnen. 66 % svarade ja.  61 
% var intresserade av om medlemskapet innebar  nätverksbyggande med alumner och 50 % 
om det innebar  kontaktverksamhet med alumner och ekonomiinstitutioner.  
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Sammanfattande om årgång 1999 
 
* Könsfördelningen var jämn 
* Företagsekonomi var dominerande huvudämne 
* Drygt hälften hade studerat utomlands 
* Mycket få var egenföretagare 
* Få arbetade utomlands 
* De flesta arbetade i Storstockholmsområdet  
* Spridningen på branscher var stor 
* Spridningen på arbetsområden var stor 
* Kvinnorna hade lägre löner än männen 
* Kvinnorna hade lägre befattningar än männen 
* De flesta hade fått arbete snabbt efter studierna 
* Få hade haft praktikplats under studierna 
 
 
Jämförelser med examensårgången 1989 och 
examensårgångsgruppen 1992, 1995, 1997 från Uppsala 
  
1996 gjorde Företagsekonomiska institutionen  en undersökning av examensårgång 1989  när 
alumnerna varit ute i arbetslivet en sex-åtta år. (Se Hägg 2000). 1999/2000 gjordes en 
nationell undersökning av examensårgångarna 1992, 1995 och 1997. Vi har ingen bearbetning 
av dessa tre årgångar var för sig. I fortsättningen kallas hela gruppen  för årgång 1992/97. 
Tiden ute i arbetslivet var sex till åtta år  för årgång 1989 och  två till sju år för  årgång 
1992/97. För årgång 1999 var tiden två-tre år. Dessa skillnader bör man ha i minnet när 
nedanstående jämförelser görs.  
 
Jämförelser mellan årgång 1999 med årgångarna 1989 och 1992/97 visar på en hel del 
likheter vad avser egenskaper som  kön, sysselsättning (liten andel egenföretagare) och antal 
arbetsbyten. Stor-Stockholm dominerar som arbetsområde. Branschspridningen var även 
tidigare stor.  
 
I undersökningen av årgång 1989 ställdes frågan ”Min ekonomutbildning tillgodoser  totalt 
sett kraven i mitt arbete”  med fem steg på en skala från Bra till Dåligt. 14 % fördelade sig på 
de tre lägsta stegen och 54 % på de två högsta.  I undersökningen utvecklades frågan i ett 
antal delfrågor om olika inslag i utbildningen. 
 
För årgång 1992/97 fanns en liknande fråga: ”Vad anser Du om arbetsuppgifterna i Ditt arbete 
i förhållande till Din utbildning?” Det är alltså en något annorlunda situation som den 
svarande ska ta ställning till och det går inte att direkt jämföra med svaren i undersökningen 
av årgång 1989.  59 % ansåg att arbetsuppgifterna motsvarade utbildningen. 26 % ansåg att 
arbetsuppgifterna låg vid sidan av utbildningen.  
 
För årgång 1999 ställdes två frågor. Den första (se tabell 8) löd  ”Hur stor nytta anser du att 
du har haft av din ekonomiska utbildning i din  nuvarande yrkesroll?”  70 % ansåg att de hade 
mycket stor eller ganska stor nytta medan 11 % ansåg att de hade ganska liten eller igen nytta 
alls. På frågan om arbetsuppgifterna motsvarade utbildningen ansåg 60 % att så var fallet och 
29 % att de låg vid sidan av utbildningen. 
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För att undvika  risk för övertolkning finner jag att det inte går att utläsa om nyttan av 
utbildningen stigit eller sjunkit över åren.Dock fann vi att Uppsala låg sämre till för årgång 
1999 än de andra stora universiteten och HHS och att det jämfört med årgång 1995 såg något 
sämre ut.  
 
 
 
 
 
Reflektioner 
 
Vilka slutsatser kan dras? För det första måste än en gång understrykas att svaren avser den 
andel på 69 % som svarat (204 personer) och att vi inte vet hur de 31 % som inte svarat skulle 
ha sett ut.  
 
Ett allmänt intryck är att man kan urskilja minst tre grupper bland de 24  lärosätena. Först 
Handelshögskolan i Stockholm som i många avseenden  kommer  bättre ut än resten. Som 
grupp nummer två kommer  de sex stora universiteten.  Övriga 17 lärosäten utgör en tredje 
grupp som  förmodligen kan indelas i undergrupper men det har inte gjorts här. 
 
Nyttan av utbildningen 
Beträffande nytta av utbildningen i arbetet bör vi i Uppsala inte slå oss till ro. Denna fråga 
belyses med de svar som redovisas i tabellerna 8, 9 och 10. Svaren på den övergripande 
frågan om upplevd nytta visar att Uppsala ligger sämre till än vad som totalt gäller alla 24 
lärosätena.  Svaren på frågorna som redovisas i tabellerna 9 och 10 visar emellertid inte på 
skillnader mellan Uppsala och övriga lärosäten. Det kan vara intressant att relatera tabell 8 till 
tabell 9. Vi får följande resultat 
 
 
Tabell 13 Nytta av utbildningen i förhållande till om hur arbetsuppgifterna förhåller sig till 
utbildningen 
 (absoluta tal) 
 
 Motsvarar 

utbildningen 
Ligger vid 
sidan av 
utbildningen  

Okvalificerad 
relativt 
utbildningen 

Summa 

Mycket stor 
eller ganska 
stor nytta 

97 30 6 113 

Varken stor 
eller liten 
nytta 

15 16 6 37 

Ganska liten 
eller ingen 
nytta 

3 9 9 21 

Summa 
 

115 55 21 191 
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Vi kan konstatera att 84 % av dem som har arbetsuppgifter som motsvarar utbildningen har  
mycket stor eller ganska stor nytta av  utbildningen. Av dem som har arbetsuppgifter som inte 
motsvarar utbildningen är det ändå ungefär 50 % som anger att de har mycket  stor eller 
ganska stor nytta  av utbildningen. 
 
Om vi relaterar upplevd nytta av utbildningen till valet av fördjupning i studierna  finner vi en 
viss spridning så att av dem som fördjupat sig i redovisning/ekonomistyrning anger 82 % att 
de hade mycket stor eller ganska stor nytta av sin utbildning. Motsvarande uppgifter för 
organisation/management var 67 % och för marknadsföring 60 %. Motsvarande tendens 
finner man också vid indelning i arbetsområden. Chefer, konsulter och specialister angav 
större  nytta än handläggare, assistenter och projektledare. En tänkbar tolkning är att den 
utbildning som ges i Uppsala mer betonar generella kunskaper och färdigheter än 
teknikkunskap (utom kanske inom redovisning/ekonomistyrning). Det bör i så fall innebära 
att upplevd nytta skulle öka med ökad tid i arbetslivet. Det finns som jag ser det inte 
anledning att minska betoningen på utveckling av analytiskt tänkande och 
problemhanteringsförmåga och förståelse och istället öka inslaget av teknikträning. Om det 
faktum att 20 % av de som tagit examen i Uppsala 1999 i huvudsak läst vid andra högskolor 
betyder något i sammanhanget går inte att säga något om. 
 
Praktik under studietiden 
Få alumner har uppgett att de  praktiserat under studietiden.  Detta skulle kunna leda till 
slutsatsen att universitetet borde engagera sig i anskaffning av praktikplatser. Så bör ske på så 
sätt att man i kontakter med företag och andra arbetsgivare och organisationer betonar vikten 
av  att dessa ställer upp med praktikplatser. Men en av universitetet organiserad 
praktikverksamhet tror jag inte på. Det kan i sammanhanget konstateras att alumnerna  fått 
sina första arbeten i stor utsträckning genom egen kontaktverksamhet. Kanske den orientering 
mot näringslivet som föreningen Uppsalaekonomer bedriver bidrar till detta förhållande.  
Universitetet och examensarbeten hade spelat en marginell roll. 
  
Ekonomutbildningen är inte en yrkesutbildning 
Ett mycket viktigt budskap är att ekonomutbildningen inte är en yrkesutbildning. Detta är 
mycket positivt  eftersom det inte finns  ett yrke som kan kallas ekonom eller civilekonom.  
De som genomgår ekonomutbildning kommer i sitt arbetsliv (obs inte yrkesliv) att syssla med 
de mest skilda saker i de mest skilda branscher/områden, för en del också med arbetsuppgifter 
som inte motsvarar utbildningen.. Vad man skulle önska är att fler studenter insåg att  det är 
bra att skapa sin egen profil i ekonomutbildningen och inte låter den valfrihet som finns 
utmynna i val av kurser som traditionellt anses tillhöra en ekonomutbildning. Alltså lite större 
djärvhet och lite mindre traditionsbundenhet. Det är också viktigt att Företagsekonomiska 
institutionen intensifierar sitt arbete att underlätta för studenterna att välja ämnen över 
fakultetsgränser. Slutligen  bör  understrykas att det är viktigt att Uppsalastudenterna i allt 
större  utsträckning lägger in en utlandstermin i sina studier. Här har Uppsala ett försteg 
jämfört med de flesta andra ekonomiutbildningar i landet.     
 
Fortsatt kontinuerlig förbättring av utbildningen 
Undersökningen ger inte direkta uppslag till hur utbildningen bör förbättras. Fortsatt fokus på 
vetenskaplig grund, på problemlösningsförmåga och på självständigt arbete  är viktig. En 
huvudslutsats är att Uppsala ligger bra till i förhållande till de andra stora  universiteten vilket 
bör vara ett positivt besked till dagens och morgondagens ekonomstudenter i Uppsala.  
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Metodproblem – bortfallet m.m. 
 
Tillgängliga adressregister avseende Uppsalastudenterna innehöll 295 personer som tagit 
examen med ekonomiinriktning 1999. Enkäter skickades ut den 10 september 2002. Den 7 
oktober 2002 hade 127 svar inkommit och 23 returer på grund av felaktig adress erhållits.  
147 påminnelser skickades ut den 7 oktober 2002.  När undersökningen avslutades hade 
ytterligare 77 besvarade enkäter inkommit samt 8 returer på grund av felaktig adress. Totalt 
erhölls således 204 besvarade enkäter.  Men en population på 295 personer blev svarsandelen 
69 %. De flesta  felaktiga adresser var utlandsadresser  vilket antagligen innebär en 
underrepresentation av svarande personer som arbetade utomlands.  
 
Någon systematisk bortfallsundersökning har inte gjorts. Se Hägg (2000) för försök till 
bortfallshantering. Sammantaget är det vidare inte  otänkbart att bortfallet innehåller en hel 
del utlandsboende/arbetande som inte kunnat spåras,  arbetslösa och slutligen  egenföretagare 
som kan ha ont om tid. 
 
Svarsfrekvensen varierade mellan ungefär 50 % och 83 % vid de olika högskolorna.  De här 
bortfallen gör att  mindre skillnader i procentandelar i olika slag av jämförelser inte bör 
föranleda  slutsatser om skillnader.   
 

------------------------------------------------- 
 
Noter 
 
Namnen på de 24 universiteten och högskolorna framgår av frågeformulärets fråga nr 3. Se 
bilagan. De sex stora universiteten är Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och 
Uppsala. Jämförelser görs också med  Handelshögskolan i Stockholm (HHS).    
 
I tabellerna summerar  inte alltid procentandelarna  till 100 %. Det kan bero på avrundningar, 
överlappningar eller att vissa typer eller kategorier ej tagits med i tabellen. 
 
Några tidigare Uppsalaundersökningar 
 
Hägg, I., 1975, Uppsalaekonomer i arbetslivet – vad anser de om sin utbildning i 
företagsekonomi? Enheten för pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet 
/Enkätstudie 1969 med alumner som tagit examen 1964-68, enkätstudie 1974 med alumner 
som tagit examen  1964-68 och alumner som tagit examen 1971/72/. 
 
Hägg, I., 2000, Hur bedömer ekonomer i arbetslivet sin universitetsutbildning? Occasional 
Paper 2000/1, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. 
/Enkätstudie 1996 med alumner som tagit examen 1989./ 
 
Hägg, I. 2001, Ekonomer i arbetslivet 2000 – studenter från Uppsala universitet 
Occasional paper 2001/3. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. 
/Enkätstudie 1999/2000 med alumner som tagit examen 1992, 1995 och 1997/ 
 
Malm Ekegård, Berit, 2001, Företagsekonomi – en enkätundersökning. Sekretariatet för 
kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet. 
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/Enkätstudie med  de 97 alumner som tagit examen i Uppsala  1 januari – 30maj 1999.. En 
svarsprocent på 74 % uppnåddes. Vissa frågor liknar de som använts i  den riksomfattande 
undersökningen av årgång 1999. Några skiljaktiga mönster framkommer inte vid en 
jämförelse mellan dessa två undersökningar./ 
 
 
Några andra undersökningar 
 
Ekonomer i arbetslivet. Rapport utgiven av Civilekonomerna, Stockholm, 2001 
/Rapporten är författad av Christine Elingsfors vid Växjö universitet. Förord av Alexander  
Beck/ 
 
Civilekonomer i arbetslivet 2003. Rapport utgiven av Civilekonomerna. Stockholm. 2003. 
/Rapporten är sammanställd av Anna Fürst. Förord av Alexander Beck/ 
 
 
Bilaga 
 
Enkätformuläret Ekonomer i yrkeslivet 
 












