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TM Arbetslivsundersökning 
 
Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en 
undersökning genomförs om vad alumni från Technology Managementprogrammet 
arbetar med, i vilka branscher de verkar och vad de tycker om TM med ett par års 
perspektiv på sin utbildning. Den förra undersökningen gjordes 2010, och omfattade 
då alla studenter som dittills tagit examen från programmet. I år har de två årskullar 
som lämnat programmet sedan den förra undersökningen tillfrågats, TM08 och TM11. 
 
Syftet med rapporten är dels att belysa de möjligheter som finns för dig som funderar 
på att läsa TM, som läser TM eller som är TM-alumni, men också att ge företag en 
översiktlig bild av TM:are. Som rapporten visar tycks TM:arna trots finanskris och en 
orolig ekonomisk omvärld hävda sig väl på arbetsmarknaden. 
 
Till denna rapport har inkommit 45 svar, vilket innebär att nästan två tredjedelar av 
de som tillfrågats finns representerade i urvalet. Svarsfrekvensen är alltså fortsatt hög. 
 
Trevlig läsning! 
 
Malin Helldin 
Ordförande Technology Management Studenterna 
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Svarsfrekvens 
 

 
 

Kön 
 

Bakgrund 
 Kvinna 53 % Ingenjör 49 % 

Man 47 % Ekonom 51 % 
  

”Jag är så fantastiskt nöjd med 
TM. Programmet har verkligen 
gett ett försprång gentemot 
nyexade kollegor.” 
 
Nyutexaminerad TM11 

Generellt har svarsfrek-
vensen varit god. Med 
tanke på urvalets storlek 
torde resultaten vara 
relevanta för båda 
klasserna. 
 
Könsfördelningen är jämn 
och stämmer också över-
ens med den ungefärliga 
sammansättningen i klass-
erna. 
 
Fördelningen mellan in-
genjörer och ekonomer är 
nära 50-50, vilket även det 
speglar den totala fördel-
ningen. 
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Ingångslön 
 
Vid arbetslivsundersök-
ningen 2010 framkom 
att medianingångslönen 
varierat mellan års-
kurserna. Medianen för 
den reala ingångslönen 
var 28 787 SEK i 2010 års 
penningvärde.  
 
I årets undersökning ser 
fördelningen av in-
gångslöner ut som i 
figuren. 
 
 
 
Den avgörande faktorn för hur hög medianingångslönen för klassen blir är andelen 
som väljer att bli managementkonsult. Dessa tjänster tenderar nämligen att innebära 
högre ingångslön än exempelvis traineeplatser. Det är också tydligt att TM-studenter 
som väljer att jobba i Oslo och Köpenhamn får högre ingångslöner än de som väljer 
att stanna i Sverige. 
 
Enligt årets undersökning kan TM:are förvänta sig en medianingångslön i intervallet 
29 000 – 31 000 SEK. Som jämförelse kan nämnas att Handelshögskolan i Stockholm 
har en medianingångslön i intervallet 28 000 – 30 000 SEK. Sveriges Ingenjörer 
rekommenderar sina medlemmar en ingångslön på 28 900 SEK. TM-studenternas 
ingångslöner ligger alltså i paritet med eller över dessa. 

 
  

Medianlönen för nyutexaminerade 
TM-studenter ligger i intervallet 
29 000 – 31 000 SEK 
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Bransch 
 
Trenden att många TM:are blir managementkonsulter verkar bli allt starkare. I årets 
undersökning är det fallet för nästan hälften av de svarande. Men spridningen är 
ändå stor, vilket understryker den bredd TM står för. TM:are finns representerade inom 
allt från finans- till energibranschen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skillnaden i branschval mellan ekonomer och ingenjörer är relativt liten. Diagrammet 
nedan understryker TM:arnas mångsidighet.  

  

Bransch 
Antal 
svarande 

Managementkonsult 19 
Energi 5 
Tillverkning 4 
IT 4 
Telekom 3 
Läkemedel/Medicin 3 
Bygg 2 
Annan 2 
Livsmedel 1 
Finans 1 

Närmare hälften av 
TM:arna blir 
managementkonsulter, men 
spridningen är stor. 

Management-
konsult 

42% 

Energi 
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Tillverkning 
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IT 
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Telekom 
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Läkemedel/ 
Medicinsk teknik 
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Yrkesroll 
Två yrkesroller dominerar bland TM-studenterna; konsult och trainee. Strax över 
hälften av studenterna arbetar som någon form av konsulter och drygt en tredjedel 
är traineer på sitt första jobb efter examen. Bland ekonomer är konsult den klart 
vanligaste yrkesrollen, medan trainee är något vanligare än konsult bland 
teknologer. 
 

Yrkesroll Totalt Ekonom Teknolog 

Konsult 51 % 60 % 40 % 
Trainee 36 % 26 % 45 % 
Övrigt 13 % 14 % 15 % 

 

Val av arbetsgivare 
Ansvar och möjlighet att utvecklas, både karriärmässigt och personligt, är saker som 
TM:are värdesätter vid valet av arbetsgivare. Företagets kultur och värderingar 
anges mer än tre gånger så ofta som skäl jämfört med lön. På denna fråga fick 
respondenterna svara med fler än ett alternativ, varför summan är över 100 procent.  
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Arbetstid 
TM:are arbetar generellt sett mer än de 40 timmar 
som är standard på den svenska 
arbetsmarknaden. Medianarbetstiden ligger i 
intervallet 45-47 timmar i veckan, medan medel 
landar på 48 timmar/vecka.  
 

 
 
 
Att TM:arna arbetar relativt långa veckor kan ses i ljuset av att work/life balance 
bara angavs som skäl till val av arbetsgivare i 24 procent av svaren. Samtidigt 
arbetar 77 procent av respondenterna mindre än 50 timmar per vecka. 
 
 

Personalansvar 
Då Technology Managementprogrammet lägger stor vikt vid ledarskapsutbildning är 
det intressant att se hur många av TM-studenterna som går vidare till att ha 
personalansvar i sitt yrkesliv. Enligt undersökningen har nästan sju procent av 
nyutexaminerade TM:are personalansvar redan på sitt första jobb.   
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Anställningsbarhet 
TM:are är generellt mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och så stor andel som 
82 procent av de deltagande i årets undersökning hade anställning före examen. 
Detta är en ökning jämfört med den tidigare undersökningen. 95 procent av årets 
respondenter hade arbete inom 2 månader efter examen.  
 
Jämförelsevis hade 78 procent av alumni från masterprogram vid Handelshögskolan i 
Stockholm arbete före examen och 90 procent 2 månader efter examen.  
 
 
  

95 % av TM:arna hade jobb 
inom 2 månader från examen, 
att jämföra med 90 % för 
Handels-högskolan i 
Stockholm. 

82 % av TM:arna hade jobb 
redan före examen. 

82%	  

13%	  

2%	  2%	  

Tidpunkt för första anställning 

0-6 mån innan 
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Inom 3-6 mån efter 
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Geografi 

 
 
 
 

 

  

Av TM:arna stannar majoriteten 
kvar i Norden efter examen 
och de flesta arbetar i Sverige. I 
årets undersökning framgår att 
hälften sökte sig till Stockholm 
för sitt första jobb, medan drygt 
en fjärdedel stannade i 
Öresundsregionen (Malmö, 
Helsingborg, Köpenhamn). En 
person sökte sig till Göteborg, 
medan Oslo valdes av 5 
personer, motsvarande 11 
procent av respondenterna. 
Noterbart är att ingen som 
svarat i årets undersökning 
stannat kvar för att arbeta i 
Lund. 

Hälften av respondenterna har 
fått sin första anställning i 
Stockholm. 

Stockholm 
47 % 

Öresund 
29 % 

Göteborg 
2 % 

Oslo 
11 % 
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Internationell erfarenhet 
 
Majoriteten av TM:arna stannar i Sverige men ett mindre antal blir även anställda i 
utlandet. Av de 45 respondenterna har 41 blivit anställda i Norden, men TM08 och 
TM11 finns också representerade i bland annat USA och Tyskland. 
 

 
 
Att arbetsplatsen är förlagd till en viss stad betyder inte att arbetet enbart är förlagt 
dit. På frågan ”Vilka länder har du haft arbetsuppdrag eller projekt i?” svarade 
TM:arna att de har internationell erfarenhet från flera länder, framförallt i Europa, USA 
och Asien. Notera att det var möjligt att välja flera svarsalternativ. 
 

 
 

Sverige, 32 

Norge, 5 

Danmark, 4 

Annat, 1 

Tyskland, 
1 

USA, 1 

Kanada, 1 Övrigt, 4 

Placering för första anställning 
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Utbildningens kvalitet 
 

  

 
 
Utbildningens relevans får 
också, liksom förra året, 
högt betyg av TM-alumni. 
Genomsnittsbetyget 
hamnar på 4,25 av 5 och 
fördelningen ser ut enligt 
diagrammet till höger. 
Genomsnittsbetyget är 
faktiskt exakt detsamma 
som i 2010 års rapport.  
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Utbildningskvalitet De flesta TM:are är fortsatt 
mycket nöjda med kvaliteten på 
utbildningen. Genomsnittsbety-
get för utbildningen är 4,45 av 5, 
med en fördelning enligt 
diagrammet här bredvid. En 
jämförelse kan göras med I-
programmet vid LTH där 
medelbetyget i den senast 
publicerade undersökningen var 
3,7 av 5. 

”Jag tror på TM som koncept, och tycker det var en 
fantastisk utbildning.” 
 
Nyutexaminerad TM11 
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Mer information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mer information om Technology Management finner du här: 
www.tmonline.se 
www.tm.lu.se 
 
 
Denna rapport har tagits fram av Malin Helldin, Astrid Sjögren och Erik Ronnle i 
november och december 2011. 
 
För frågor om studien, kontakta ordforande@tmonline.se 
 
Bilden på framsidan från Wikimedia Commons. 
   

Technology Management 
 

Kombinationen av studenter med bakgrund i teknik respektive ekonomi är det 
som verkligen gör TM unikt. Genom TM-avslutningens längd på 2 år kan 
blivande civilingenjörer och civilekonomer lära sig att dra nytta av varandras 
kunskaper samtidigt som de ändå får ut sina respektive examina. TM-
studenterna blir därmed kompetenta civilingenjörer och civilekonomer, men 
har dessutom två års erfarenhet av projekt, teamwork och ledarskap med sig i 
bagaget. Den största delen av utbildningen bygger på att studenterna arbetar 
i projekt som integrerar teknik, ekonomi och managementfrågor, ofta med 
praktisk anknytning då en stor del av arbetet genomförs med kopplingar till 
företag. 
  
Kurserna på Technology Management bedrivs i nära samarbete med företag 
för att studenterna ska lära sig att applicera sina kunskaper och få en förståelse 
för hur det kan se ut i näringslivet. Det som skiljer utbildningen från andra är 
även att studenterna arbetar mycket med reflektioner, feedback, grupprocess 
och personlig utveckling.  
 

Målsättningen med Technology Management är att studenterna framgångsrikt 
skall kunna deltaga i och utveckla framtidens alltmer komplexa och 
konkurrensintensiva näringsliv. 
 


