
eValuering 2.1 - Sammanställning

SAMMANSTÄLLNING

Utvärdering: Arkiv_Webbenkät till handledare på företag, om exjobbssekretess, 
etc.

Antal 
svarande: 23

VARFÖR EN ENKÄT TILL ER HANDLEDARE?

Som del av en större översyn av regler och rutiner för examensarbeten vid 
Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik/Bioinformatik vid Uppsala Universitet 
("X-programmet") så har det även blivit aktuellt att se över och ev. förtydliga bl.a. 
sekretessreglerna. Den huvudsakliga upprinnelsen till vårt arbete med detta är ursprungligen 
ett rättsfall om plagiat från Stockholms universitet under våren 2014, som sedan lett vidare 
till att vi uppmärksammat en del brister i våra egna regler och rutiner även i andra avseenden 
än sådant som rör plagiatanalyser.

Vårt hittillsvarande arbete under våren har resulterat bl.a. i förändrade arkiveringsrutiner för 
godkända slutrapporter och metoder för plagiatanalys. Som en viktig bas för den fortsatta 
översynen vill vi nu gärna få in synpunkter från er handledare av studenter från programmet 
som gjort examenarbeten på företag; främst angående sekretess, men även samtidigt passa på 
att pejla era reaktioner på de nya arkiverings- och plagiatanalys-rutinerna. Ni som omfattas 
av enkäten har handlett/handleder studenter från X-programmet under perioden 2013 till dags 
dato.

Vår tanke är att komplettera den här enkäten till handledare med en enkät riktad till 
studenterna, för att pejla deras upplevelser runt sekretessfrågorna och om möjligt få bekräftat 
vårt allmänna intryck att även de huvudsakligen ser fördelar med exjobb vid företag, och inte 
heller "skräms" av ev. krav på sekretess (preliminära resultat från deras enkät som ganska 
många redan hunnit besvara tyder på att så är fallet). Dessutom önskar vi kontakta vissa av 
er, om ni så tillåter, för korta samtal för att ge oss fördjupade perspektiv.

Ni är naturligtvis i er tur välkomna att spontankontakta oss, för utförligare klargöranden eller 
om ni vill lämna ytterligare kommentarer.

Vi vid programmet är mycket nöjda över att kunna konstatera programmets goda 
yrkeslivsanknytning. Under perioden 2011-nutid så har hela 45% av examensarbetena 
genomförts vid företag (66% av dessa har resulterat i slutrapporter med sekretess). Det är 
förstås mycket tillfredställande både för programmet som sådant och för alla de nöjda 
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studenter för vilka exjobben både gett relevant yrkeslivserfarenhet och i många fall dessutom 
lett vidare till arbete inom företag; inte sällan just där exjobbet genomfördes. Att fortsatt 
kunna låta studenter göra relevanta examensarbeten vid företag känns helt centralt för en 
ingenjörsutbildning, speciellt med tanke på att en mycket stor andel av dem är uttalat 
intresserade av just detta.

Enkäten i sig hålls medvetet kort och koncis för att gå snabbt att besvara. Så snälla ni, 
besvara enkäten och hjälp oss med detta viktiga underlag för vårt fortsatta arbete!! Enkäten är 
öppen till början av maj. Vi kommer sedan att sammanställa resultaten från handledar- och 
studentenkäterna och de fördjupande samtalen. Resultaten och våra slutsatser kommer att 
delges alla som deltagit. 

SEKRETESS

Det finns lagligt stöd för sekretess, max 10 år, för externa examensarbeten (d.v.s. vid företag) 
på programmet. Det förekommer dock vid andra universitet och högskolor att sekretess på 
examensarbeten inte är tillåtet genom centrala policybeslut (även vid vissa program liknande 
X). Även vid UU förordar somliga på motsvarande sätt att centrala regler som omöjliggör 
sekretess borde införas. Vi tror att detta vore mycket olyckligt och att det snarast skulle 
riskera att ta bort bra möjligheter och konkurrensfördelar för våra studenter.

Omfattades rapporten/erna från det/de arbeten där du handledde/handleder X-student(er) av 
sekretess? 
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Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Ja, det har/hade sekretess 83 19
Nej, ingen sekretess 13 3
Har handlett fler än ett (under 
perioden 2013-nutid), med 
olika "sekretesstatus"

4 1

(Vet ej) 0 0

Arbetar du vid ett större eller mindre företag? 

Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Stort 26 6
Medelstort 13 3
Mindre 61 14
(Vet ej) 0 0

Ev. kommentarer (t.ex. mer exakta uppgifter om företag, etc.):

• ThermoFisher Scientific (Phadia) 2
• Vi är ett litet forsknings- och utvecklingsintensivt företag. Det mesta vi gör är 
sekretessbelagt 5

• ca 40 anställda 8

• Cirka 25 anställda 9

• C:a 1000 anställda i hela bolagsgruppen. Företaget är verksamt i finansbranschen. 10

• Vi har utgått ifrån att sekretess ska gälla vid början av arbetet, när vi inte har vetat vad 
som skulle komma fram i arbetet, men har kunnat ge studenterna möjligheten att bortse från 
sekretessen i de flesta fall. 15

• Läkemedels- och medicintekniskt företag i Uppsala. 16

• Bioteknikföretag. 15 personer anställda/konsulter. 17

Om möjligheten till sekretess skulle försvinna, hur tror du att det skulle påverka antal 
exjobbsplatser som erbjuds vid ditt företag? 

Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Inga alls skulle erbjudas 17 4
Säkert färre platser 48 11
Troligen färre 35 8
Förmodligen samma antal 0 0
Troligen fler 0 0
Säkert fler 0 0
(Vet ej) 0 0
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Tror du att upplägget för de exjobb som framgent skulle kunna erbjudas vid företaget under 
ev. nya premisser (avsaknad av sekretess) skulle förändras? 
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Svarsalternativ Graf (%) % Σ

De skulle definitivt se 
annorlunda ut 70 16

Troligen endast små skillnader 22 5
Troligen inga skillnader alls 4 1
(Vet ej) 4 1

Tror du att studentens möjligheter till en ev. fortsättning efter exjobbet inom just ditt företag 
generellt sett underlättas av om sekretess för exjobbet medges? 

Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Ja, det förbättrar i de flesta fall 
deras chanser 52 12

Nej, ingen skillnad enbart på 
grund av det 39 9

(Vet ej) 9 2

Ev. kommentarer (om ovanstående eller om varför du anser sekretessen viktig/oviktig 
ur företagets synpunkt):

• För som ett nystartat forskningsbolag är sekretess a och o. Om studenterna inte kan skriva 
på sekretessavtal kan vi heller inte lämna ut information om kärnan i bolagets verksamhet. 1
• Förutsättningen för ett meningsfullt, verklighetsförankrat, examensarbete är att det blir en 
del av den verkliga verksamheten, och kommer därför oftast per definition att behöva vara 
sekretessbelagt. Om vi skulle anpassa examensarbetet till att inte vara sekretessbelagt skulle 
det förvandlas till en artificiell övning som inte skulle vara helt i linje med vår faktiska 
verksamhet och därför inte skulle tillåta oss att pröva studenten i verkligheten. Sannolikheten 
för en framtida anställning skulle därmed minska. 5
• Vi låter studenterna utelämna sådan information som vi inte vill sprida. Vi litar generellt 
inte på att sekretessen kommer att upprätthållas. Vi väljer också ut sådana områden för 
exjobb där vi inte förväntar oss resultat som kan leda till patent. 9
• Vi behöver skydda våra kunders integritet. Här gäller banksekretess. Vi behöver också 
skydda våra interna processer och idéer för hur vi bearbetar våra data från våra konkurrenter. 
Sekretess är helt avgörande för oss. Vi har chans att ge studenterna intressanta och för oss 
relevanta projekt om vi kan sekretessbelägga rapporterna. 10

• Som ett mindre bolag inom diagnostik så vill vi erbjuda studenter ett projekt som både vi 
och studenten tjänar på. Det betyder att projektet kommer vara en del av våra pågående 
satsningar för att utveckla vår produkt. Eftersom helheten och alla våra anställda är under 
sekretess måste även dessa projekt vara sekretessbelagda. Om möjligheten till sekretess tas 
bort kommer projekten vi erbjuder enbart handla om allmäna mer akademiska 
frågeställningar som inte är direkt kopplade till vår kärnverksamthet. Antalet projekt kommer 
därmed minska drastiskt. 11

• Möjlighet till sekretess viktigt för vissa projekt. Om sekretess ej möjlig för projektarbeten 
begränsar det vad en exjobbare kan arbeta med, mindre nytta ur företagets synvinkel. Om 
exjobb under dessa förutsättningar blir aktuella och genomförs på ett bra sätt så har studenten 
samma möjlighet till fortsättning. Skillnaden blir att färre kommer att få chansen att visa vad 
de kan bidra med. 12
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• Jag handleder studenter i framför allt marknads- och teknikverifiering. Dvs vi har ett antal 
antaganden om marknad och teknik och studenterna arbetar med verifiering av dessa 
antaganden. En del information vill vi inte ska spridas till våra konkurrenter, eller media för 
den delen. 15

• Jag tror att behålla sekretess av examensarbete minskar den tröskel (osäkerhet) som finns 
inom företag att erbjuda examensarbeten pga av förlust av känslig information. Det finns 
dock en risk att företag per automatik kräver sekretess av examensarbeten för att minimera 
denna risk. En medelväg kan vara att aktivt fråga företag om behovet av sekretess före start 
av arbeten. 16

• Vi arbetar med kliniska studier. Sekretess är kritiskt - dels då resultaten skall presenteras 
akademiskt vilket betyder att det måste omfattas av sekretess dels då det är 
patientinformation. 17

• Vi vill att exjobbare skall vara så delaktiga i vår verksamhet som möjligt. Det betyder att 
de arbetar med metoder eller tillämpningar som vi betraktar som affärshemligheter. Om 
möjlighet till sekretess försvinner skulle vi endast kunna erbjuda exjobb i periferin av vår 
verksamhet vilket blir mindre värdefullt för båda parter. 18

ARKIVERING

Vi har förhoppningen att på sikt kunna arkivera/publicera alla godkända examensarbeten i 
UUs digitala arkiv DiVA. Det motiveras dels av önskemål från UU centralt men accentueras 
även av att IBG har ett specifikt avtal om detta med DiVA-enheten och att det dessutom 
skulle underlätta det administrativa arbetet med arkiveringen. Även sekretessbelagda 
rapporter omfattas av det önskemålet, men vid inläggning i DiVA så kan rapporter med 
sekretess arkiveras helt "osynligt".

Utifrån andra premisser, som ändå "griper in i" det ovanstående, så har det även varit 
angeläget att tydliggöra att det formellt är studenten som innehar copyrighten för den egna 
rapporten. Det har egentligen alltid varit så, men inte fullt så explicit uttalat. Formuleringar i 
ett ev. sekretessavtal kan dock fortsatt reglera hur den copyrighten tillåts ta sig uttryck.

Huvudsakligen utifrån det "Studentens intyg angående arkivering/publicering" som är bilagt 
med enkätmailen (men som även finns på kurssidan) - och ev. kompletterande info i "SOP" 
och "Instruktioner till handledaren" på kurssidan, anser du att intyget/informationen om 
arkivering är tillräckligt tydlig? 
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Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Det är solklart 43 10
OK, men det kan förtydligas 30 7
Det är inte alls tydligt 9 2
(Vet ej) 17 4

Ev. kommentarer:

• Handledaren måst få tillfälle att godkänna de sekretess/arkiverings/ publikations-val 
studenten gör. Det GÅR därför INTE att studenten ensam signerar! 5
• Att studenten är formell copyrightägare är OK men det behöver vara tydligt att detta 
justeras iom sekretessavtal med projektägaren. Kan förtydligas att om ett sekretessavtal 
skrivits så är det det som gäller så att de verkligen dubbelkollar med handledare innan de 
skickar in detta för publicering. Det kanske kan verka obetydligt för studenten om tex 
abstract är publicerat i DiVa men från ett legalt perspektiv kan det vara extremt viktigt. 11

• Tydligt nog. 16

• Det föreligger en konflikt mellan sekretssåtaganden, patentskydd (rätt till resultat), 
publikationsrätt (som ligger hos bolaget) och att studenten innehar copyright på sitt arbete. 17

• Har själv svårt att bedömma hur studentens ägande av copyrighten för rapporten inverkar 
på sekretessen från vårt håll. Måste diskutera den delen vidare med vår jurist. 20

Med tanke på överväganden runt sekretess, m.m., ser du några problem med att runtinmässigt 
kräva arkivering i DiVA av alla slutrapporter? 

Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Helt oproblematiskt 22 5
Det kan vara vissa problem 61 14
Helt oacceptabelt 4 1
(Vet ej) 13 3

Ev. kommentarer:

• Helt oproblematiskt under förutsättning att handledaren godkänner dels arkivering, dels 
innehåll. 5
• Ni måste i så fall förtydliga avtalen, ssk sekretessdelarna, så att det framgår hur 
rapporterna arkiveras. Det är inte tydligt för mig VARFÖR ni vill arkivera även 
sekretessbelagda rapporter i DiVA. 10

• Inte helt säker på detta. Det säkraste för oss som företag är ju att det aldrig publiceras där 
eftersom det alltid finns en risk för dataintrång eller att misstag begås och rapporten 
publiceras. 11

• För exvis små bioteknikföretag kan allt projektarbete vara relaterat till planerade/möjliga 
patentansökningar och då vill man inte ta risken att något "läcker ut" på något sätt genom att 
det finns uppgifter på en extern databas. 12

• Oproblematiskt givet att rutinen innefattar intyg angående arkivering som studenten läser 
igenom och skriver på. 15
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• Detta ställer frågor som omöjligt kan besvaras av företag om IT säkerhet för DiVA 
databasen och därmed kan inte heller externa hanledare besluta om detta och det kommer bli 
lättare att säga Nej till publicering. 16

• Samma här, behöver diskuteras med en jurist. 20

PLAGIATANALYS

Plagiat är tyvärr ett generellt tilltagande problem inom högskolevärlden. Vi ser oss därför 
tvungna att rutinmässigt och ännu mer konsekvent än tidigare kräva plagiatanalys via 
verktyget Urkund. Två alternativ för analysen finns: 1) via våra vanliga Urkund-mailadresser 
(för ej sekretessbelagda rapporter) resp. 2) via våra "autodelete"-adresser (för 
sekretessbelagda rapporter) där i alt 2 rapporten under hela processen förblir helt "osynlig" 
och strax efter (nästkommande månadsskifte) deleteras helt från Urkunds textdatabas.

Enligt ditt sätt att se, är instruktionerna (även de är bilagda i mailen med enkätlänken!) 
tillräckligt tydliga om alternativen, trots att vi även försökt hålla dem så kortfattade som 
möjligt? 
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Svarsalternativ Graf (%) % Σ

De är solklara 52 12
OK, men de kan förtydligas 30 7
De är inte alls tydliga 4 1
(Vet ej) 13 3

Ev. kommentarer:

• Handledaren måsta själv styra genomförandet av plagiatanalysen eftersom man inte kan 
överlåta att åt andra att göra dessa för företaget livsviktiga beslut och genomföranden. 5

• Vi skulle mycket snabbt upptäcka om någon försökt plagiera. 9
• Behöver förtydliga hur exjobbsrapporten lagras/inte lagras i Urkund, ssk för 
sekretessbelagda exjobbsrapporter. 10

• Enda kommentaren är att alternativ 2 kan korrigeras. Ifall en rapport är sekretessmarkerad 
och således raderas, kan efterkommande rapporter inte kontrolleras mot denna. De kan bara 
kontrolleras mot de som inte har raderats. 15

• Ok. 16

Med tanke på överväganden runt sekretess, m.m., ser du några problem med att runtinmässigt 
kräva plagiatanalys av alla slutrapporter? 

Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Helt oproblematiskt 43 10
Det kan vara vissa problem 39 9
Helt oacceptabelt 4 1
(Vet ej) 13 3

Ev. kommentarer:

• Så länge sekretessbelagda rapporter går via alternativ 2, ok, annars inte 3
• Handledaren måsta själv styra genomförandet av plagiatanalysen eftersom man inte kan 
överlåta att åt andra att göra dessa för företaget livsviktiga beslut och genomföranden. 5
• Ev behöver vi tänka till en gång extra innan våra sekretessbelagda rapporter kan skickas 
till Urkund. 10

• Tycker det kan vara ok som standard om det går att diskutera från fall till fall om det finns 
något särskilt känsligt i en viss rapport. 11

• Samma kommentar som kring arkivering 12

• helt oproblematiskt men inte fullt säkert då raderade rapporter inte används som referens. 
15

• Verkar ok, tycker jag. 20

TACK FÖR ATT DU DELTOG I ENKÄTEN!

Vi kommer att på lämpligt sätt informera om resultatet av både denna enkät och den som går 
ut till studenterna. Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten! 
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