
eValuering 2.1 - Sammanställning

SAMMANSTÄLLNING

Utvärdering: Arkiv_Webbenkät om exjobbssekretess, student
Antal svarande: 74

VARFÖR EN ENKÄT OM SEKRETESS?

Som del av en större översyn av regler och rutiner för examensarbeten vid X-programmet 
(som egentligen dragits igång av andra orsaker och som även påverkar mycket annat i 
regelverket) så har det även blivit aktuellt att se över sekretessreglerna och föreslagna 
avtalsunderlag. Som en viktig bas för den översynen vill vi gärna så tidigt som möjligt få in 
synpunkter från er studenter. Oavsett om du redan gjort exjobb, håller på just nu eller ev. har 
en bit kvar till exjobbet så är dina synpunkter värdefulla! Enkäten går således ut till alla er 
som gjort/gör exjobb (sedan 2013) men även till samtliga studenter på lägre årskurser på 
programmet. Alla är välkomna att delta! 

Den här enkäten är gjord med syftet att få in olika synpunkter. Enkäten hålls mycket kort för 
att dels gå snabbt att besvara (och på så sätt förhoppningsvis få in så mångas svar som 
möjligt runt en del basala "grundfakta"), dels för att du ska kunna svara relativt intuitivt hur 
du känner utan att nödvändigtvis behöva sätta dig in i speciellt mycket detaljer (om du inte 
redan vet).

Svaren på den här studentenkäten kommer att analyseras och delges er via olika kanaler, men 
den kommer även att kompletteras med en enkät till handledare på företagen för de 
examensarbeten som gjorts/görs 2013 - just nu. Handledarenkäten kommer att handla om hur 
de tror att möjligheterna till exjobb med sekretess påverkar antal erbjudna platser på 
företagen, vilken typ av projekt som kan göras och hur betydelsefullt de tror att det är för att 
ev. finna en fortsatt anställning i någon form efter exjobbet, just vid deras företag. 

VAR GÖRA EXAMENSARBETE?

Under perioden 2011-just nu (mars, 2015) så har i genomsnitt 45% av examensarbetena på 
programmet genomförts vid företag.

Vad gäller för dig? Har du gjort/gör du/vill du ev. göra examensarbetet vid ett företag? 
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Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Ja; Har gjort/gör nu 31 23
Ja; Vill säkert/ganska säkert 42 31
Kanske; Vill ev. 16 12
Nej; Vill inte göra 1 1
Nej; Gjorde/gör inte 9 7
(Vet ej) 0 0

Ev. kommentarer:

• Det är intressant att göra ett exjobb vid företag då det känns som att det öppnar för fler 
möjligheter än om man gör det på UU och inte är intresserad av PHD. 10

• Har sökt till ett på universitetet för att mitt intresseområde fanns där, men är delvis ett 
projekt för att hjälpa ett företag med en produkt via universitetet. 13

• Jobb jobb jobb jobb 22

• Jag är generellt positiv till att göra exjobb vid företag snarare än vid en institution. 40

• För tillfället vill jag göra det på ett företag. 43

• kan väl va spännande! 44

• Allt beror på vad för spännande man skulle få göra. Uppgiften känns viktigare än den 
fysiska platsen. 47

• Exjobb vid företag ger en bättre inblick i näringslivet eftersom utbildningen redan är så 
otroligt akademiskt inriktad! 52

• Mycket helldre företag!! 64

• Om ett bra företagsbaserat Xjobb går att hitta vill jag göra det. 71

• Jag gör inte mitt exjobb vid ett företag. Jag hade gärna velat men fick inte tag på nått.. Jag 
kunde inte skicka in enkäten utan att fylla i rutorna angående om man gjort exjobb vid ett 
företag, därför fyllde jag bara i "vet ej". 74

SEKRETESS ELLER EJ?

Just de här frågorna besvaras bara av dig som redan gjort eller gör examensarbetet vid ett 
företag!

Gjordes/görs just ditt examensarbete med krav om sekretess från företagets sida? 

Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Ja 20 15
Nej 9 7
(Vet ej) 70 52

För dig med sekretess: Är ditt intryck att du kunnat få göra samma/liknande arbete utan krav 
om sekretess? 
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Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Ja, förmodligen/säkert 
detsamma även utan sekretess 3 2

Ja, förmodligen/säkert något 
relativt liknande 3 2

Nej, förmodligen/säkert inte 18 13
(Vet ej) 77 57

KÄNSLOR INFÖR ATT SKRIVA PÅ AVTAL?

Om det var/är/blir nödvändigt för att få en av dig önskad exjobbsplats vid ett företag, hur 
känner du spontant runt att behöva skriva på ett sekretessavtal? 

Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Mycket olustigt 1 1
Olustigt 18 13
Inte speciellt orolig 28 21
Helt OK 49 36
(Vet ej) 4 3

Ev: kommentarer:

• Det känns konstigt. Beroende på hur mycket man får nämna vad man har gjort eller inte. 4
• Jag har länge antagit att sekretessavtal är ett måste om man skall arbeta för ett företag så 
att det skulle komma i ett tidigt skede oroar mig inte speciellt mycket. Det enda problemet är 
om ett sådant sekretessavtal påverkar min förmåga att skriva en bra rapport, och därmed min 
akademiska prestation. 6
• Känns rätt lugnt såvidare den inte inehåller andra delar utöver sekretess, det blir lite 
jobbigare inför redovisningen om att få prata fritt om vad man gjort. 13

• Jag var tvungen att fylla i vet ej i "sekretess eller ej? " för att få avsluta 18

• Det säger sig självt att företag vars enda värde är kunskap och forskning måste skydda 
dessa m.h.a ett sekretessavtal 35

• Känns problematiskt med tanke på att exjobbet är den viktigaste meriter vid första 
jobbansökan. Men har å andra sidan förståelse för att det kan krävas. Även som anställd kan 
det ju krävas att man skriver på sekretess avtal. Så länge det framgår klart och tydligt vad jag 
personligen har för ansvar/riktlinjer att rätta mig efter, så ser jag inget problem med att 
sekretessen ska kunna upprätthållas. Kanske en kontaktperson vid universitetet som kan se 
över det juridiska och kolla att allt verkar ok? 39

• Det är bra om det är lätt och fördelaktigt för företagen att ta in exjobbare och det är en 
trygghet för dem med sekretessavtal. Jag tror att sekretessavtalen bidrar till att studenter får 
möjlighet att göra fler, spännande exjobb än om de inte fanns. 40

• skulle väl vara ovant o lite nervöst tror ja :P 44

• Examensarbetet är en fin merit som verkligen visar vad man kan. Skulle inte vilja ha 
sekretess på det! 46
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• Det känns alltid lite olustigt att skriva på ett sånt avtal för att man oroar sig över vad man 
får säga och att man ska råka säga något som man inte får. Hur som helst så brukar det bli 
ganska klart vad exakt sekretessen innebär när man väl börjar och då släpper oron. 47

• Tycker inte det är något konstigt alls. Det är något man ändå kommer göra om man ska 
arbeta på ett företag. Vad är skillnaden nu? 51

• Spelar väl ingen roll. 52

• Mitt huvudsakliga mål med exjobbet är att göra ett bra jobb och om ett sekretessavtal 
skulle försvåra det skulle jag tänka efter innan jag skrev på. 54

• Vet inte riktigt vad det skulle innebära. 63

• Sekretesavtal skrivs vid alla typer av jobb, bara att vänja sig. 71

FÖR- OCH NACKDELAR?/EV. INFO-BEHOV

Att göra ett exjobb med krav på sekretess från ett företags sida kan i vissa avseenden vara till 
nackdel för dig som student, men på andra sätt bör det rimligen kunna vara till fördel. Helt 
kort så kan det t.ex. vara restriktioner i hur du får använda rapporten, t.ex. om du vill söka 
jobb på annat håll, men å andra sidan ger det i bästa fall kanske chans till mer spännande och 
betydelsefulla projekt, samt att det kan ge dig en "fot in i företaget" där arbetet görs.

Känner du att du har övergripande koll på vad det innebär att skriva på ett avtal om sekretess 
och ev. för- och nackdelar med det? 
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Svarsalternativ Graf (%) % Σ

Jag vet väl vad det innebär 20 15
Jag har viss koll på det 31 23
Jag vet inte så mycket men 
oroar mig inte 20 15

Jag vet inte och behöver mer 
information 27 20

(Vet ej) 1 1

Kommentera gärna vilka distinkta för- och nackdelar du tycker finns och om du tror 
att för- eller nackdelar överväger enligt ditt sätt att se:

• Behovet för mer information just nu känns inte trängande, men jag har en bit kvar tills jag 
skall genomföra mitt ex-jobb. Att ett sekretessavtal kan minska min förmåga att söka jobb i 
framtiden är problematiskt, men jag förstår också varför företagen vill kräva det. Jag vill 
däremot definitivt veta mer innan jag skriver på nåt. 6
• Om det ger fler chanser till exjobb på företag, om man skriver ett sekretessavtal så är det 
en fördel om man kan göra det. 9
• Fördelar: Man behöver inte visa ett exjobb om det är dåligt. Nackdelar: Man kan inte visa 
ett exjobb om det var bra. Man får diskutera med företaget i fråga om man kan anonymisera 
det eller motsvarande för att använda när man söker tjänster vid andra företag. 10

• Jag tycker det är en fördel att ha sekretess. Dels för att man kan få en större inblick i hur 
företaget tänker och även ta del av mer intressanta projekt. Jag ser heller ingen nackdel av att 
skriva på sekretessavtal. Jag tycker man får en bra bild över vad man kan prata om och vad 
som inte är ok. T.ex så var det inga problem att berätta vad projektet i stort gick ut på för min 
del (gjorde via entreprenörskolan) utan sekretessen var för de delar som handlar om hur 
företaget skulle använda sig av vårat resultat och de delar av företaget som vi fått insyn i som 
inte var öppet för allmänheten! 11

• Kunskapen kanske inte sprids om det leder till nått bra, begränsad vid redovisningen, får 
inte diskutera med någon utanför om vad man gör ev. beroende på hur täckande sekretessen 
är. 13

• Visst kan det vara en nackdel att inte kunna använda hela rapporten när men söker jobb, 
men å andra sidan kan man alltid bifodra sammanfattningsbladet och förhoppningsvis har 
man bra referenser från sin handledare vilket kan vara mer värdefullt än att få visa hela 
rapporten, åtminstone om man söker jobb på andra företag. 25

• Att göra exjobbet på ett företag ger en otroligt bra chans att knyta kontakter och få 
erfarenhet från industrin, vilket det är alldeles för lite av i utbildningen. Skulle helst slippa 
sekretessen, men fördelarna att få vara på företaget är många fler och väger över. På företaget 
får jag inte bara lära mig om själva arbetet jag gör utan så mycket mer. Hur företaget är 
uppbyggt, hur man jobbar, väldigt mycket om kvalitetsarbete och kvalitetstänket, mm. 
Kvalitetsavdelningen utgör ju nästan den största delen av ett life science företag. (Det borde 
för övrigt ingå mer om kvalitetsarbete i utbildningen, GMP, ISO etc. Inte bara en 
gästföreläsning.) 28

• Spännande projekt då man känner att man gör verklig nytta och gör något nytt! 30

• Kul att få göra någonting som verkar vara betydande för dem. Inte så kul att inte få visa 
på vad man gjort under en längre tid om man söker jobb på ett annat företag. Om man får ett 
projekt hos ett företag som man kan se en framtid hos kan det vara värt. 31

• Jag tycker att nackdelarna klart skulle överväga. Jag blev själv tillfrågad inför mitt exjobb 
om jag kunde visa upp något större arbete jag gjort individuellt tidigare, något som var svårt 
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då kandidatarbetet görs i grupp. Därför känner jag att det är viktigt att kunna visa upp 
exjobbet inför framtida arbetsgivare. 34

• Intressant enkät! Nu var det ett tag sedan jag gjorde exjobb (egentligen HT 12, även om 
det blev godkänt VT 13) så med facit i backfickan jag skulle säga att sekretessen varit både 
en för- och nackdel. Fördelen är att jag inte tror jag fått göra det projekt jag gjorde med tanke 
på att det var lite företagshemligheter med i bilden. Den uppenbara nackdelen är att jag inte 
kunnat använda det när jag sökt jobb alla gånger, men när det verkligen har behövts har jag 
fått dispens för detta. 41

• Mycket beroende på hur det är upplagt. 43

• det löser sig nog 44

• Det där att man ska visa sin rapport för ett företag när man söker jobb tror jag inte gör så 
stor skillnad. Det är ungefär som att säga att om man jobbat på ett företag, och ska söka jobb 
på ett annat, då är et en nackdel att man inte kan ge dem en tjock bok med allt man kommer 
fram till under tiden på det föregående jobbet. Alla vet att om man jobbar med R&D på ett 
företag så är det oftast sekretess. De flesta vet ändå vad konkurrenterna håller på med 
ungefär, och man behöver inte en hel rapport för att beskriva för dem vad man gjort. Den 
enda fördelen som finns är väl att om man kommer på något banbrytande så "äger" man 
detta. Men å andra sidan, så kanske man aldrig hade kommit på det om inte företaget hjälpt 
en. Hur man än vrider och vänder på det så måste man ändå lära sig att jobbar man åt ett 
företag, då är det åt dem man kommer på saker och skapar saker (inte åt sig själv). Vill man 
inte de, ja då ska man söka sig till open source forskning istället. 51

• Fördelar: Antagligen mer spännande projekt, relevant inför arbetslivet Nackdelar: Tråkigt 
att inte kunna dela det på samma sätt Fördelar överväger 52

• Det är helt klart en nackdel med sekretess om jag ska söka jobb på ett annat företag än där 
jag gjorde mitt ex-jobb. Den stora fördelen är att få in en fot på ett företag, vilket kan vara 
svårt att få annars. 53

• Fördel med fler tillgängliga exjobb. Nackdel hur man berättar vad man gjort till framtida 
arbetsgivare skilt från företaget man exjobbat på. 58

• möjligheten att få jobb direkt på företaget överväger risken att inte kunna använda sitt 
arbete 71

• Den överlag största nackdelen som jag ser är att man inte har möjlighet att diskutera 
problem som uppstår med utomstående. Ibland kan det vara bra att få ett färskt perspektiv på 
ett problem. I övrigt ser jag inga större problem med sekretess. 72

TACK FÖR ATT DU DELTOG I ENKÄTEN!

Vi kommer att via olika kanaler informera om resultaten av både denna enkät och den som 
går ut till handledare. Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten! 

eValuering 2.1 Copyright © Tobias Jakobsson.
Licensierat till Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala Universitet.
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