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Förord 

UTEXAMINERADE  2013 ETT ÅR SENARE 

Åbo Akademi säger i sin strategi för 2010-2019, att arbets-

marknadsrelevansen för akademins alla utbildningar skall vara högst i 

landet. Sysselsättningen bland de utexaminerade skall vara hög, och de 

jobb de får skall motsvara utbildning och/eller karriärplan.  

Arbetsforum vid Åbo Akademi har sedan 1995 följt upp hur 

nyutexaminerade placerar sig på arbetsmarknaden. Från och med 2005 

har undersökningarna gjorts enligt en modell som flera finländska 

mångvetenskapliga universitet och yrkeshögskolor använder sig av. 

Motsvarande undersökningar genomförs fem år efter examen samt 

bland doktorer. 

Genom undersökningen förses universitetet med uppgifter om 

utexaminerades arbetslivssituation ett år efter examen. Har man fått 

jobb i enlighet med utbildning och karriärplan, och hur upplever de 

nyutexaminerade sin utbildnings arbetslivsrelevans? Under-

sökningarna fungerar som en kanal för utexaminerades feedback till 

sitt universitet och rapporten ger användbar information för 

utbildningarnas utveckling och i handledningen av studerande.  

Mera specifik information enligt huvudämne och rapporter från 

tidigare år finns publicerade på våra hemsidor, se 

www.abo.fi/arbetsforum - placering på arbetsmarknaden.  

Tack alla som medverkat i undersökningen och bidragit med värdefull 

information 

 

Vasa, 9.6 2015 

 

Anita Sundman           

koordinator            

 

http://www.abo.fi/arbetsforum
http://www.abo.fi/stodenhet/placeringpaarbetsmarknaden
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BAKGRUND 
 

Recessionen i Finland är på sitt sjätte år när de utexaminerade 2013 

skall in på arbetsmarknaden och röster konstaterar att den långsamma 

tillväxten är ett uttryck för en varaktig stagnation1. Den offentliga 

sektorns sparåtgärder tar sig konkreta uttryck i form av 

anställningsstopp och vikarieförbud, programperioden för EU-projekt 

tar slut och en ny vidtar för åren 2014-2020. Finländska organisationer 

samarbetsförhandlar, så ock Åbo Akademi. Sammantaget gör allt detta 

att arbetsmarknaden inte ter sig alldeles lätt för de nyutexaminerade. 

Arbetslöshetsgraden i oktober 2014 är 12,2%2 i hela landet (okt 2013: 

11,3%). Långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ökar 

liksom arbetslösheten bland högutbildade; bland forskarutbildade med 

24% och magistrar med 14% 3  på ett år samtidigt som den 

fortsättningsvis är låg i jämförelse med andra grupper. En jämförelse 

mellan olika Närings-, trafik- och miljöcentraler visar att andelen 

arbetslösa av arbetskraften på ett år ökat, i Österbotten till 8,3% 

(7,2%), i Nyland 10% (8,9%) och i Egentliga Finland till 12,4% (11,4%).  

Samtidigt har antalet lediga platser på landsnivå ökat med 10% från 

oktober 2013.   

I oktober 2014 inbjöds utexaminerade magistrar och kandidater med 

slutexamen 2013 från Åbo Akademi att delta i uppföljningen av 

nyutexaminerades sysselsättning. Den här rapporten bygger på dessa 

svar och situationen i september-oktober 2014. Svarsprocenten är 

44,5% av de som kunde nås och 41,3% alla utexaminerade.   

 

                                                           
1
 http://svenska.yle.fi/artikel/2014/08/23/varaktig-stagnation-i-ekonomin  

 
2
 Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften, se Sysselsättningsöversikt 

oktober 2014, Arbets- och näringsministeriet. www.tem.fi, välj arbete, 
arbetsförmedlingsstatistik, sysselsättningsöversikt, oktober 2014, se också 
http://www.ely-keskus.fi/ välj Sysselsättningsöversikter  
 
3
 www.tem.fi, Sysselsättningsöversikten oktober 2014 s 6 

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/08/23/varaktig-stagnation-i-ekonomin
http://www.tem.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
http://www.tem.fi/
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 Centrala resultat 

 Sysselsättningsgraden är 86 %, arbetslöshetsgraden 6%.  Av 

respondenterna har 38% haft arbetslösa perioder, i medeltal i 4,5 

månader, under sitt första år i arbetslivet. 

 38 % har permanent heltidsarbete, 35 % jobbar heltid i 

tidsbundna arbetsavtal.  

 Medellönen är 2.865 €, medianlönen 2.620 €/månad 

 35% av respondenterna fick sitt första jobb som motsvarar 

examen redan före utexamineringen. För den dryga tredjedel som 

fick sitt första jobb efter examen tog det i medeltal 3,9 månader 

att hitta jobb. 40% av de som hittade jobb efter examen hittade 

det inom två månader. 

 29% av de utexaminerade jobbar i Nyland, 35% i Österbotten, 

25% i Åboregionen och 8% utomlands.  

 35% jobbar inom privata företag eller statsägda bolag, 35% inom 

kommuner/kommunförbund, 4% inom staten, 14% vid 

universitet/yrkeshögskola, 1% är  företagare 

 Man har haft i medeltal 2,3 arbetsförhållanden efter examen 

 En tredjedel jobbar inom undervisning eller fostran, 11% inom 

administration och planering, 11% med kundbetjäning och 

försäljning, 8,6% med forskning  

 72% har jobb som motsvarar eller är mer krävande än 

utbildningsnivån och  57% använder sig kontinuerligt av det man 

lärt sig vid universitetet i sitt nuvarande arbete 

 87% av de svarande är nöjda med sin examen med tanke på sin 

sysselsättning. Medeltalet är 4,6 på skalan 1 – 6  

 30% har haft jobb som inte motsvarar utbildningen och det i 

medeltal i 7,9 månader.  Orsakerna anser man vara på brist på 

arbetserfarenhet samt sysselsättningsläget i regionen/branschen. 

 Praktik och internationell erfarenhet är de faktorer som i 

utbildningen mest har underlättat sysselsättningen.  

 79% anser att utbildningen var en god investering med tanke på 

sysselsättning,  och 74% anser att examen har gett tillräckliga 

förutsättningar för branschens arbetsuppgifter 

 46% har använt sig av Arbetsforums tjänster och ger servicen ett 

medelvitsord på 4,1 (skala 1-6) 
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1. OM UTEXAMINERADE FRÅN ÅBO AKADEMI 2013  
 

Arbetsforum följer varje år upp hur utexaminerade från Åbo Akademi 

placerar sig på arbetsmarknaden. Undersökningen riktar sig till 

magistrar och till kandidater med en slutexamen år 2013; rättsnotarier, 

barnträdgårdslärare och farmaceuter. En inbjudan att delta i 

undersökningen postades i början av oktober 2014 och de sista svaren 

togs emot i början av december. Respondenterna har då varit till 

arbetsmarknadens förfogande i max 1 år 9 månader.   

Av de 556 (2012:484) magistrar och kandidater med slutexamen som 

utexaminerades från ÅA 2013 kunde 517 (2012: 446) nås för 

uppföljningen.  Totalt 230 svar inkom (2012: 228) vilket ger en 

svarsprocent om 44,5% av de som kunde nås och 41,3 av alla 

utexaminerade. Av de 230 svaren kunde två svar inte sammanföras 

med rätta bakgrundsuppgifter varför svaren inte togs med i analysen. 

Av respondenterna har 67,1% (65,3%) besvarat enkäten via nätet.  

Nedan presenteras respondenterna, inom parentes motsvarande 

uppgift över alla utexaminerade under 2013: 

73,7 % kvinnor (av alla utex: 71%) 

26,3 % män.  (29%) 

96 % har finskt medborgarskap; (90,7%) 

82% har svenska som modersmål (78,8%) 

15% har finska som modersmål (12,4%) 

Respondenterna speglar inte helt populationen, då representativiteten 

gällande utexaminerade med utländskt medborgarskap är låg. De flesta 

av de som vi inte kunde nå har utländskt medborgarskap och orsakerna 

är ofullständiga adressuppgifter eller begränsad eftersändning. 

Respondenterna representerar åtta olika modersmål 

(alla: 21), och andelen med andra modersmål än 

svenska och finska är liten, 3%, i jämförelse med 

populationen, 8,8%  med 19 olika modersmål.  
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Medelåldern vid tidpunkten för utexamineringen var 28 år och har gått 

stadigt neråt de senaste fyra åren. Den yngste var 22 år, den äldsta 62. 

Av respondenterna var 22% under 25 år medan 58% var 25-29 år och 

9% av respondenterna var i åldern  35+.   

Av respondenterna har 63% utexaminerats från Åbo. Examen från Vasa 

har 31%, från Jakobstad 5% och från Helsingfors 1%.  Politices 

magistrar utbildas både i Åbo och i Vasa. Av de utexaminerade med PM-

examen har 54% examen från Vasa och 46% från Åbo. 

Diplomingenjörer utbildas sedan 2011 också i Vasa och de första 

examina avlades under 2013. 19% av respondenterna med DI-examen 

fick sin examen från Vasa. En av barnträdgårdslärarna och en av 

hälsovetarna har fått sin examen i Helsingfors. 

Respondenterna har läst totalt 47 olika huvudämnen. I den fortsatta 

behandlingen är respondenterna grupperade enligt utbildningsområde. 

Det innebär, att samhällsvetenskaplig utbildning omfattar alla 

utexaminerade med politices magister-examen. De teknisk-

vetenskapliga utbildningsområdena omfattar alla med DI-examen. 

Logopederna (6 st) rapporterades under fjolåret under humanistisk 

utbildning men har i år sammanförts med psykologerna enligt 

institutionsindelningen vid tidpunkten för enkäten. 

Figur 1: Antalet utexaminerade 2013 per utbildningsområde och antalet svar på 

undersökningen. 
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Pedagogerna utgör den största gruppen med 96 utexaminerade. Av 

dessa är 66 klasslärare, 16 speciallärare, 2 slöjdlärare och 12 allmän- 

och vuxenpedagoger. Av respondenterna är svaren fördelade 

motsvarande populationen: 32 klasslärare, 8 speciallärare, 1 slöjdlärare 

och sex allmän- och vuxenpedagoger. Av barnträdgårdslärarna har en  

magisterexamen (alla: 5 mag, 37 kand). Av samhällsvetarna, totalt 33 

(alla: 70) är fyra respondenter från rättsvetenskaper (alla: 10), 11 från 

socialvetenskaper (alla: 29), 14 från statsvetenskapen (alla: 27) och tre 

från handelshögskolan (alla: 4). 

Rättsnotarierna är endast fyra varför de inte rapporteras enskilt. 

Endast en teolog hade besvarat enkäten varför inte heller teologisk 

utbildning rapporteras utbildningsområdesvis. Deras svar ingår dock i 

de figurer som omfattar alla utexaminerade.  

För att förtydliga vilken relevans undersökningen kan anses ha för de 

olika utbildningarnas del redovisas hur svarsprocenten ser ut för de 

olika utbildningarna, samt hur stor andel av svaren respektive 

utbildningsområde representerar: 

 

 

Figur 2: Svarsprocent per utbildningsområde samt utbildningsområdets andel av alla svar.  

n = 228. 
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Svarsprocenten per utbildningsområde uppnår för de flesta 

utbildningar en nivå som kan anses tillfredsställande för att resultaten 

skall kunna ge en fingervisning för området, undantaget teologi och 

rättsnotarieutbildningen.  

Stora områden är pedagogiken som står för en femtedel av alla svar, 

samt samhällsvetenskaper, humaniora och ekonomi som står för 14% 

av svaren vardera. Det kan vara värt att notera vid grafer som visar 

situationen på universitetsnivå (ÅA-nivå)  

Respondenterna har inlett sina studier under tiden 1992 – 2013. 

Antagningsåret i medel är 2007, medan den största gruppen, 18% av 

respondenterna, utgörs av de som inledde sina studier 2008 (2012: år 

2006). 54% har studerat på fem år eller snabbare, en högre andel än i 

uppföljningen av 2012 års utexaminerade (2012: 47%), och 81% 

(2012: 74%) utexamineras inom 7 år. De flesta, 67%, utexaminerades 

under första halvåret av 2013, 56% i april-juni.  

Närmare en tredjedel, 29%, har avlagt en yrkesinriktad eller 

högskoleexamen från tidigare. Nästan hälften av dessa, 48% har en 

yrkeshögskoleexamen, ofta ingenjörer, tradenomer, socionomer, 

vårdutbildade. Ca 20% har avlagt en andra magisterexamen.  

 
 

Figur 3: Har man avlagt en andra yrkesinriktad eller högskoleexamen utöver den examen 

som man avlade år 2013. Svar i procent, n=228 
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2. ARBETSMARKNADSSITUATION 
 

När vi skriver 2013 och också hösten 2014, när tiden för 

undersökningen görs, beskriver vi en tid när arbetslöshetssiffrorna 

redan varit på stigande ett bra tag. Regeringen har stora ambitioner att 

lyckas genomföra strukturförändringar som skall kunna ge 

inbesparingar inom den offentliga sektorn, och den allt trängre 

ekonomin tvingar också kommunerna till sparprogram med vikariestop 

och anställningsförbud. Den långvariga recessionen ger nu utslag bland 

de nyutexaminerade från Åbo Akademi. 

  

 

Figur 4. Sysselsättningssituation bland utexaminerade 2013 hösten 2014. n = 227 

Sysselsatta, dvs i arbete genom olika former av arbetsförhållande eller 

avtal är 85,9% (2012: 89,4%, 2011: 90,8%). Andelen arbetslösa har 

nästan tredubblats från året innan till 6,6%, (2012: 2,2%; 2011: 1%) 

Andelen familjelediga är 4,4% (4%) och gruppen annat, som till största 

delen består av studerande, utgörs av 3,1% (4,4%).  
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Figur 5: Sysselsättningssituation enligt utexamineringsort. N= 227 

En titt på hur motsvarande siffror ser ut mellan Åbo och Vasa visar, att 

sysselsättningsgraden är något högre bland utexaminerade från Vasa 

medan andelen familjelediga är lika stora. Arbetslöshetsgraden bland 

utexaminerade från Vasa är 4,3% mot 8,3% från Åbo.  

Sysselsättningsgraden bland respondenterna med examen från 

Jakobstad är 100%.   

 

Figur 6: Sysselsättningssituation enligt utbildningsområde. N = 222. 
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Sysselsättningssituation enligt utbildningsområde visar att de som 

fortsätter sina studier finns inom alla områden, men framförallt bland 

farmaceuterna fortsätter man gärna studera. Här kan vi ännu notera att 

antalet hälsovetare är få, och att det i materialet inte ingår rättsnotarier 

och teologer av samma orsaker.  

 

Har man haft arbetslösa perioder efter examen? 

Det är mycket vanligt att nyutexaminerade har arbetslösa perioder 

under den första tiden i arbetslivet. Över en tredjedel, 37,4% (2012: 

31%, 2011: 29%) har haft arbetslösa perioder och trenden är stigande. 

 

Figur 7: Har du haft arbetslösa perioder efter din examen? n=222 

 

Av de som svarar ja har 46,4% (2012: 44%) varit arbetslösa i max tre 
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arbetslösa perioden blir längre. Det här speglas i medeltalet som nu är 

4,5 månader (2012: 4,1 mån). I svaren anges perioder som varierar från 

0,5 månader till 14 månader. 

Respondenterna ombeds bedöma vilka faktorer som försvårat 

jobbsökandet om det är så att man haft arbetslösa perioder.  
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Figur 8. Ifall du haft problem med att hitta jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken 

grad följande faktorer försvårat ditt arbetssökande.  n = 84-88 

Skala 1-6 där 1 = Inte alls och 6 = Väldigt mycket. Svar i medeltal. 

 

Som mest har 88 personer bedömt de olika faktorerna och det är 

sysselsättningsläget inom branschen och inom regionen som man 

upplever haft stor inverkan på arbetssökandets framgång, och det här 

lyfter speciellt ekonomer, pedagoger och naturvetarna fram.  Också 

bristen på arbetserfarenhet spelar in, precis som under de senaste åren. 

För få kontakter och tidpunkten för utexamineringen har också spelat 

in. Hela 17 personer anger andra orsaker, dubbelt fler än året innan, 

och de flesta av dessa anger brister i språkkunskaper, framförallt i 

finska. 

Drygt en tredjedel (2012: ca en femtedel) har använt sig av sociala 

medier i jobbsökandet och i 38% av fallen har man använt sig av 

LinkedIn,  i ytterligare 27% av svaren anges LinkedIn och Facebook 

kompletterat med Twitter. Över hälften av ekonomerna har utnyttjat de 

sociala medierna medan andelen bland samhällsvetarna, 

diplomingenjörerna och barnträdgårdslärarna rör sig kring 38%. 

Farmaceuter, humanister, naturvetare och pedagoger använder sig av 

sociala medier i betydligt mindre utsträckning, som mest max en 

fjärdedel av de utexaminerade.    
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Under en tredjedel, 29% respondenterna (2012: 26%) har haft ett 

arbete som inte motsvarar utbildningen under sitt första år i 

arbetslivet. Det här har man haft i medeltal i 7,9 månader (2012: 8,9). 

Fler än tidigare har haft jobb som inte motsvarar utbildningen men 

tiden för hur länge man haft det är kortare, också när man jämför med 

de fyra senaste åren.  Över hälften av respondenterna har haft detta 

jobb i ett halvt år eller mer, och 32% (2012: 36%) av dessa har haft det 

jobbet i minst ett år.  

 

Figur 9. Har du haft jobb som inte motsvarar utbildningen? n = 227 

Inom de flesta utbildningsområden har man under sitt första år i 

arbetslivet haft jobb som inte motsvarar examen. Den högsta andelen 

hittas bland nyutexaminerade barnträdgårdslärare, ekonomer, 

hälsovetare och naturvetare medan andelen bland diplomingenjörer, 

farmaceuter och psykologer och logopeder är mycket låg. Det är 

respondentens subjektiva åsikt om vad som motsvarar utbildningen 

som syns i svaren: i frågeformuläret ges inte färdiga exempel.   

Nästan en femtedel av de utexaminerade (2012: 13%) uppger att de 

arbetade med uppgifter som motsvarar examen/ utbildningsnivån 

redan innan man inledde studierna. Här är det framförallt 

diplomingenjörerna (37,5%), hälsovetarna (42,9%) och 

samhällsvetarna (33,3%) som skiljer ur.  
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En andel om 35,2% (2012: 42%) hittade jobbet före utexamineringen, 

framförallt farmaceuterna (53,8%) psykologer och logopeder (58,3%) 

samt humanisterna (45,2%) och pedagogerna (38,3%).  

Av de som hittade jobb före examen har 20% (2012: 41,8%) hittat jobb 

mindre än tre månader före examen och 26% 3-6 månader före 

utexamineringen.  Hela 39% av den här gruppen har hittat jobb som 

motsvarar examen över ett år före utexamineringen.  Medeltalet av 

dessa blir, att man 16,9 månader före utexamineringen hittat jobb som 

motsvarar examen eller utbildningsnivån och gaffeln är 1 månad – 115 

månader. Det är framförallt de som nu tar en andra högre 

högskoleexamen och som har en lång arbetserfarenhet som drar upp 

medeltalet: det finns flera noteringar med arbetserfarenhet om flera år. 

Medianen är 8 månader (2012: 6,5 månader). 

Ca en tredjedel, precis som året innan, har hittat sitt första jobb som 

motsvarar examen efter utexamineringen,  32.2% (33%) och här är 

det barnträrdgårdslärarna, ekonomerna, samhällsvetarna och 

pedagogerna som utgör de största grupperna, medan 13,2% (11%) 

anger att de inte jobbat med uppgifter som motsvarar studierna. 

Ungefär en femtedel av barnträdgårdslärarna och av naturvetarna har 

valt detta alternativ. 

Bland dem som valt svarsalternativet efter utexamineringen har det i 

snitt tagit 3,9 månader (2012: 4,2) månader att få jobb som motsvarar 

utbildningen. Medianen är två månader. 30% av dessa (2012: 15%) 

hittade jobb genast efter utexamineringen eller inom en månad, 53% 

inom tre månader och inom ett halvår hade 81% hittat jobb, en trend 

som varit stigande de senaste åren (2012: 78%, 2011: 67%, 2010: 

64%).  

Många av respondenterna har under studietiden samlat 

arbetserfarenhet från sitt eget område. Medeltalet är 15 månader 

(2012: 13 mån.), medianen är tio månader. I 16 svar anges ett värde 

som är längre än två år.   

Av respondenterna har hela 15% (2012: 11%) ingen arbetserfarenhet 

från sitt område, och ytterligare 10% har arbetserfarenhet om 1-3 
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månader. När vi vet att det också av nyutexaminerade förväntas 

arbetserfarenhet går denna trend i fel riktning.  

Eftersom vi frågar vilka faktorer som försvårat jobbsökandet vill vi 

också veta om de olika serviceformer som erbjuds i anslutning till 

utbildningen har underlättat jobbsökandet. Respondenterna ombeds 

bedöma dessa serviceformers inverkan på jobbsökande och 

sysselsättning, eller ange om de inte använt sig av serviceformen i 

fråga.

Figur 10. Hur mycket tror du att följande faktorer inom din utbildning har underlättat 

jobbsökande och sysselsättning? n = 221-227 

De i figuren nämnda processerna finns tillgängliga för alla studerande, 

som valfri eller obligatorisk service för de studerande. Till exempel i 

många av utbildningarna ingår obligatorisk eller valfri praktik, 

projektarbeten eller liknande.  

Flest respondenter har erfarenhet av olika projekt inom utbildningen 

men på första plats finns som väntat examensarbetet.  Examensarbetet 

har för 37% av respondenterna underlättat arbetssökande och 

sysselsättning och för 13% har det underlättat mycket. Olika projekt 

har för 13% av respondenterna underlättat jobbsökandet i hög grad.  

Internationell erfarenhet har mindre än hälften av respondenterna. Av 

dessa anser ungefär en femtedel att den underlättat mycket. 

Arbetsforums karriärservice har 61% av respondenterna använt sig av, 

något större andel än året innan medan en något mindre andel än 2012 

anser att servicen underlättat jobbsökande och sysselsättning.  
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Såsom tidigare är praktiken den process som haft störst betydelse för 

arbetssökande och sysselsättning; 38% (2012: 41%) av användarna 

anser att praktiken underlättat mycket och 22% (24%) att den 

underlättat något. Andelen är dock mindre än året innan, då 70% av 

användarna ansåg att praktiken underlättat, ännu en trend som speglar 

läget på arbetsmarknaden. Andelen som inte utnyttjat serviceformen 

har stigit i jämförelse med 2012, till 28% från 23,7%. Då praktiken är 

den faktor som man anser har störst betydelse ser vi den per 

utbildningsområde.  

Figur 11. Hur mycket tror du att praktik underlättat jobbsökande och sysselsättning? n=226 

Största andelen av respondenter med praktikerfarenhet finns bland 

pedagoger, psykologer, farmaceuter och teknikvetenskaper dvs de som 

har praktik som en obligatorisk del av studierna. Ekonomer och 

samhällsvetare har i mindre utsträckning utnyttjat praktik inom 

studierna, men speciellt bland samhällsvetarna har man positiva 

erfarenheter av praktiken när det gäller sysselsättning. Gemensamt för 

utbildningsområden är att majoriteten av de respondenter som varit på 

praktik anser att praktiken underlättat sysselsättningen i hög grad.   

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Barnträdgårdslärare

Diplomingenjör

Ekonomi

Farmaci

Humanistisk utbildning

Hälsovetenskaper

Naturvetenskaper

Pedagogik

Psykologi & logopedi

Rättsnotarier

Samhällsvetenskaper

Hela ÅA

Inte alls Endast lite Något Mycket Inte deltagit



 
19 

 

 

3. ARBETE OCH LÖN 
 

Åbo Akademis studerande kommer till största delen från Egentliga 

Finland, Österbotten och Nyland. Var hittar de då jobb? Ett år efter 

examen jobbar de nyutexaminerade huvudsakligen i de 

finlandssvenska regionerna – närmare en tredjedel i Österbotten, 24% 

inom Egentliga Finland och en något större andel i Nyland. En tiondel 

av respondenterna har inte angett någon specifik kommun, många 

anger endast att arbetsplatsen finns i Finland. Dessa har kodats som 

okänd. 

Figur 12. Region där arbetsplatsen (nuvarande) finns. n=228 

Andelen respondenter som flyttat utomlands har de senaste åren 

minskat, men är nu 7,5% mot 6,2% året innan (2011: 8%,  2010: 10%).  

Här bör dock noteras, att undersökningen inte nådde en del av de med 

adress utomlands varför slutsatser om trender inte låter sig göras.  

Av de utexaminerade från Vasa (70 personer) jobbar hela 68,6% i 

Österbotten mot 51,7% av respondenterna 2012.  Drygt en femtedel 

eller 18,6% jobbar i huvudstadsregionen och Nyland.  När det gäller 

Helsingfors utexamineringsort handlar det om två respondenter varav 

bägge finns i Helsingforsregionen. Av de utexaminerade från Jakobstad 
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har också de till två tredjedelar hittat jobb i Österbotten medan 16,7% 

jobbar i södra Finland. Magistrarna från Åbo placerar sig i alla regioner 

med den största gruppen om 34,7% i Egentliga Finland (2012: 32,5%) 

och vi ser att det är framförallt de utexaminerade från Åbo som far 

utomlands, 11,1%, då det av totalen är 7,5%  

Figur 13. Region där arbetsplatsen finns enligt examensort, n = 226 

Utbildningsområdesvis ser samma tabell ut enligt följande: 

 

Figur 14. Region där arbetsplatsen finns enligt utbildningsområde, n=228 
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Majoriteten av diplomingenjörerna, ekonomerna, farmaceuterna och 

naturvetarna jobbar inom Egentliga Finland vid tidpunkten för 

undersökningen. Pedagogerna finns till stor del i Österbotten, 66%, 

liksom barnträdgårdslärarna, 61,5%. Av psykologerna och logopederna 

jobbar nästan hälften, eller 47%, i Österbotten medan en tredjedel 

jobbar i Nyland.  Humanisterna fördelar sig ganska jämt över 

Svenskfinland med 38,7% i Nyland. Samhällsvetarna jobbar inom alla 

regioner men en närmare titt visar att det är samhällsvetarna från Åbo 

som söker sig en större arbetsmarknad: drygt en tredjedel jobbar i 

Helsingforsregionen och hela 36,8% utomlands medan samhällsvetarna 

från Vasa till 71,4% jobbar i Österbotten.   

Figur 15. Nuvarande sysselsättningssituation i %. n = 225 

Andelen med fasta heltidsjobb är 38% mot 44,9% året innan och utgör 

fortsättningsvis den största gruppen trots att den minskat under de 

senaste åren. Andelen med tidsbundet heltidsarbete utgör 35% mot  

31,6% år 2012. Det finns en del om 8% med deltidsarbete, snuttjobb 

samt projekt- och stipendiefinansierade jobb. Av de familjelediga är lika 

många familjelediga från ett arbete som familjelediga utan arbete att gå 

tillbaka till, och andelen familjelediga är lika stor, 4,2% bland 

utexaminerade från såväl Vasa som Åbo.  

En stor del av respondenterna, 40%, (2012: 45,2%) har haft ett 

arbetsförhållande under sin första tid i arbetslivet. Som mest har man 
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haft 22 arbetsförhållanden medan 3,6% (2012: 2%) av respondenterna 

anger att de inte haft ett enda. Majoriteten av barnträdgårdslärarna 

(58,3%), diplomingenjörerna (73,3%), och hälsovetarna (66,7%) har 

haft endast ett arbetsförhållande.  Av farmaceuterna har den största 

andelen haft två arbetsförhållanden, något som de delar med 

pedagogerna (48,9%). Till en stor del är det korta, tidsbundna 

anställningar och vikariat som är inkörsporten till arbetslivet. 

Utexaminerade från Åbo Akademi återfinns inom alla sektorer men den 

största arbetsgivarsektorn är fortsättningsvis den privata sektorn, tätt 

följd av kommunala sektorn. 

 

Figur 16. Nuvarande arbetsgivare enligt utbildningsområde, n = 211 

 

Privata sektorn och statsägda bolag anställer 34,6%, exakt samma 

andel som året innan men betydligt fler än 2011, då endast en fjärdedel 

hittade jobb inom privata sektorn olika företag.  Kommunala sektorn 

med kommuner, samkommuner, kommunförbund anställer 34,1%, 

något fler än året innan (33,3%). Inom universitet jobbar 10% mot  

12,6% året innan, och med yrkeshögskolorna till blir andelen 11,9 % 

(2012: 14%). Andelen egenföretagare är fortsättningsvis liten, 1,4% 

(2012:  0,9%, 2010-2011 3%- 3,5%).  
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Av diplomingenjörerna jobbar 2/3 inom privata sektorn medan 77,8% 

av ekonomerna finns där. Farmaceuterna jobbar inom privata sektorn 

till 100%, medan kring 40% av naturvetarna, psykologerna och 

logopederna återfinns där. Kommunala sektorn är störste arbetsgivare 

för pedagoger (78,3%), barnträdgårdslärarna (75%) och hälften av 

psykologer och logopeder. En stor del av naturvetarna jobbar inom 

universitet, 38,9%, medan samhällsvetarna fördelar sig mellan flera 

olika sektorer: ungefär en fjärdedel inom privata och en femtedel 

vardera inom kommunala sektorn och inom föreningar, stiftelser, 

församlingar.  

Cirka 10% av de nyutexaminerade har förmansuppgifter vid 

tidpunkten för undersökningen. En mindre andel, 4%, har haft 

förmansuppgifter om än inte vid tidpunkten för undersökningen medan 

86% inte har eller har haft förmansuppgifter. Av samhällsvetarna har 

22% erhållit förmanserfarenhet under sin första tid i arbetslivet. 

Respondenterna ombeds välja inom vilket arbetsområde/bransch de 

huvudsakliga arbetsuppgifterna kan anses höra.  

Figur 17. Huvudsakligt arbetsområde/bransch. Svar i %,  n = 207 
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En tredjedel av de utexaminerade från Åbo Akademi jobbar med 

undervisning och fostran. Administration sysselsätter 11%, 

kundbetjäning och social- och hälsovårdsarbete sysselsätter 9,7% 

vardera och med forskning jobbar 8,7%.   

Av respondenterna har 203 angett sitt nuvarande yrke och av dessa 

jobbar 54 som lärare, exakt lika många som året innan: ämneslärare, 

klasslärare, speciallärare, specialklasslärare, lektorer. Nitton personer 

(17) jobbar som forskare och doktorander.  Nedan några exempel på 

första jobb enligt utbildningsområde: 

Pedagogiken, lärarutbildningarna 
 

Förskolelärare 

Klasslärare 

Timlärare 

Speciallärare 

Eftisledare 

 

Lektor 

Ledningsassistent 

Specialklasslärare 

Ambulerande speciallärare 

tjänsterådgivare 

 

Allmän- och vuxenpedagoger jobbar som 

Förskolelärare 

Amanuens 

Läkarsekreterare 

Lektor 

Timlärare  

 

Barnträdgårdslärarna jobbar som 

Barnträdgårdslärare 

Förskolelärare 

Närvårdare 

Familjedagvårdare 

Vårdare 

Verksamhersledare 

Utbildare 

Avdelningsskötare (tf) 

 

Samhällsvetarna jobbar som 

Journalist 
Sidplanerare 
Redaktör 
Doctoral student 
Vik.ungdomsledare 
Utbildare 
Flyktingkoordinator 

Kurator 
Byråsekreterare 
Produktionskoordinator 
Praktikant 
Sakkunnig 
Katalogiserare 
Informationsspecialist 
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Försäljare 
Enhetschef 
Utbildningsadministratör 
Organisationssekreterare 

Generalsekreterare 
Project assistant 
Pensionsspecialist 
Eventkoordinator

De utexaminerade med naturvetenskaplig utbildning jobbar exempelvis 

som 

Organisationssekreterare 

Teori-ingenjör 

Doktorand 

Biochemist 

Timlärare 

Informatör 

Programutvecklare 

Översättare, informatör 

Geolog 

Försäljare

 

Utexaminerade från teknisk-vetenskapliga utbildningarna jobbar bland 

annat som 

Forskningsingenjör 

Ämneslärare 

Doktorand 

Engineer 

Projektingenjör 

Process design engineer 

Consultant 

Analytiker 

 

Ekonomerna jobbar som  

Team leader 

Riksdagsassistent 

Placeringsrådgivare 

Koordinator 

Byråsekreterare 

Kundrådgivare 

Vakuutusneuvoja 

Product groupmanager 

Advisor 

Försäljare 

Project manager 

Skattesakkunnig 

Financial director 

Management accountant 

Kehittämispäällikkö 

Ekonomichef 

Revisionsassistent 

Service specialist 

Sales analyst 

Vice vd, ordförande

 

Av de utexaminerade med psykolog-utbildning jobbar alla 

respondenter som psykologer och alla logopeder som logopeder/ 

talterapeuter.  Av farmaceuterna jobbar sgs alla som farmaceuter. Av 

hälsovetarna jobbar de flesta inom social- och hälsovårdsområdet med 

vårdarbete, med förmansuppgifter eller som utbildare.  
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Av humanisterna jobbar 35% med undervisning. Exempel på jobb är 

 

Lektor  

Doktorand 

Studiehandledare 

Översättare 

Timlärare  

Ungdomsarbetsledare 

Frilansöversättare 

Lågstadielärare 

Information 

Museichef 

Guide 

Bibliotekssekreterare 

Verksamhetsledare 

Redaktör 

Koordinator 

Ämneslärare  

Kanslist (informatör) 

Språklärare  

  

Respondenterna kan ange sin bruttolön4 enligt september 2014 och 

86,8% av respondenterna anger sin lön.   

Figur 18. Lön i september 2014, brutto inklusive ev lönetillägg och förmåner 

De enskilda löneuppgifterna varierar från ca 500 € till 5.300 €. Den 

största gruppen utgörs av de med en lön på 2500-3000€ och drygt en 

tredjedel av respondenterna har en lön på över 3000€ ett år efter 

examen medan 16% har en lön om under 2000€.  Tre procent av de 

utexaminerade har en lön under 1000 €, och det handlar då om 

snuttjobb eller deltidsanställningar. En något större andel har en 

månadslön på över 4000 €, och de här finns inom sex olika 

utbildningsområden. Ungefär hälften av dessa respondenter har nu 

tagit en andra examen.  

                                                           
4
 inklusive regelbundna tillägg, naturaförmånernas beskattningsvärden, 

övertidsersättningar mm. 
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Lönen är i medeltal 2.865 €/mån (2012: 2.780 €). Medianen fortsätter 

att sjunka och är nu 2.620 € (2012: 2.700 €, 2011: 2.740 €).  

 
Figur 19. Medianlön utexaminerade 2009-2013, per september året efter examen 

Utbildningsområdesvis ser lönen ut enligt följande: 

 

Figur 20. Lön enligt utbildningsområde, situationen september 2014, n = 198 

Av de som angett sin lön är 25,8% män och 74,2% kvinnor.  
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Figur 21. Lön enligt kön, n = 198 

Figur 22. Medianlön och lön i medeltal enligt kön, n = 198 

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är något större än året 

innan. Männen har en genomsnittslön om 3.124 € (2012: 3.029 €, 

2011: 2.952 €), och visar en rätt jämn ökning över de senaste åren. 

Kvinnornas medellön är 2.779 € (2012: 2.691 €) Skillnaden i medellön 

mellan män och kvinnor är 345 € och skillnaden växer för tredje året i 

rad medan skillnaden i medianlön är sgs oförändrad. När man ser på 

medellön enligt kön är det skäl att också se på medellönen enligt 

utbildningsområden ovan, se figur 20. I sammanhanget noterar vi att av 

de utexaminerade barnträdgårdslärarna och farmaceuterna är 

kvinnorna i mycket stor majoritet, och att lönerna för dessa 

utbildningsområden är på en lägre nivå än för ex teknik, ekonomi och 

samhällsvetenskaper. 
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4. ARBETSMARKNADSRELEVANS 
 

För att få en god bild av utbildningarnas arbetsmarknadsrelevans 

räcker det inte med uppgifter om arbetslöshet och sysselsättning. Höga 

sysselsättningssiffror indikerar visserligen att utexaminerade snabbt 

och lätt får jobb och att det finns efterfrågan på utexaminerade på 

arbetsmarknaden men för att få en mera heltäckande bild bör vi också 

ta en titt på vad de nyutexaminerade jobbar med, och om jobben 

motsvarar det de är utbildade för.  

Vi ber därför de nyutexaminerade att uppskatta om de jobb de gör är på 

en sådan kravnivå som kan förväntas med avseende på utbildningen. 

Svaren bygger på respondenternas egna subjektiva förväntningar: vi 

ger inte respondenterna färdiga svarsalternativ för vilken typ av jobb 

som är på ”rätt” kravnivå.   

 

Figur 23. Hur väl motsvarar kravnivån på nuvarande arbete utbildningsnivån? 2013, Svar i % 

Av respondenterna har 71,8%  (2012: 74,2%) ett arbete vars kravnivå 

motsvarar eller är mer krävande än utbildningsnivån. En andel om 

9,6% (9,9%) har jobb som är på en kravnivå betydligt lägre än  

utbildningsnivån, medan andelen personer vars arbete är på en delvis 

lägre kravnivå som nu stigit till 18,7% från 16%. Enligt 

utbildningsområde ser fördelningen ut som följer.  
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Figur 24. Hur väl motsvarar kravnivån på ditt nuvarande arbete din utbildning? Enligt 

utbildningsområde, n = 209  

Inom alla utbildningar får de flesta jobb vars kravnivå motsvarar 

utbildningsnivån. Från så gott som alla utbildningar finns 

utexaminerade som upplever sig ha jobb vars kravnivå är lägre än 

utbildningsnivån med två undantag, psykologer och farmaceuter. I 

figuren ovan ingår också rättsnotarieutbildningen och teologi, trots att 

antalet svar var mycket få till antalet. Vi frågar upp orsakerna till att 

man tagit emot ett jobb som inte motsvarar utbildningen. Trots att 28% 

av respondenterna uppger att nuvarande arbete är på en delvis eller 

betydligt lägre kravnivå svarar 39% av respondenterna på frågan. Av 

dessa uppger 37% att man inte fått annat arbete, 22% har fortsatt med 

samma arbete som man hade innan man blev utexaminerad, 11% 

menar att arbetsuppgifterna är intressantare och lika stor andel att 

lönen är bättre. Hela 17% anger andra orsaker, såsom att arbetet på 

fältet är mera praktiskt i jämförelse med studierna, att det inte finns 

jobb eftersom många anser att man är för högutbildad, familjesituation, 
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utlandsvistelse, ville prova på något nytt eller så ser man jobbet som en 

bra trappa för att kunna nå högre positioner inom företaget. 

I sammanhanget blir det intressant att höra i vilken mån man har nytta 

av de kunskaper man fått genom studierna i sitt dagliga jobb. Bland 

utexaminerade 2013 har man såsom tidigare år haft stor användning av 

sina kunskaper:  

Figur 25. I vilken utsträckning kan du använda dig av det du lärt dig vid universitetet i ditt 

nuvarande arbete? n = 210 

Av respondenterna använder sig 56,9% (2012: 57,2%, 2011: 59,8%, 

2010: 62%) kontinuerligt av det man lärt sig genom studierna i sitt 

arbete och trenden är sjunkande för fjärde året i rad. Andelen som  

upplever sig ha användning av sina studier är hög,  90,4% (2012: 

89,8%) och det är gruppen som delvis kan använda sig av sina 

kunskaper som växer. Andelen som inte upplever sig ha så stor 

användning av sina universitetskunskaper är 9,6% (2012: 10,2%).   

Man är nöjd med sin examen med tanke på sysselsättningen. Medeltalet 

är 4,6 (4,7) och medianen är 5 (2012: 4, skala 1-6). Av respondenterna 

är 25,2% (2012: 27%, 2011: 30%) mycket nöjda med sin examen, 

därtill 40,7% (2012: 38%, 2011: 39%, 2010: 42%) nöjda. Andelen 

mycket missnöjda är liten, 0,9% (2012: 2%, 2011: 1%)  
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Per utbildningsområde ser vi att de mest nöjda är psykologer och 

logopeder samt farmaceuter.  

Figur 26. Hur nöjd är du med din examen med tanke på sysselsättningen?  

1=mycket missnöjd, 6 = mycket nöjd. n = 222  

Av respondenterna har 162 valt att motivera sitt svar och nedan några 

kommentarer representerande de olika utbildningsområdena: 

Diplomingenjörerna   

Det var den utbildning jag ville ha och den sträva jag till. 

Utbildningen borde vara mer inriktad på det industrin har behov av. 

Jag fick direkt jobb efter utexaminering, även om det delvis berodde på 

kontakter jag skaffat under sommarjobb. 

Utbildningen har potential, men tyvärr vågar man inte pressa eleverna 

tillräckligt -> nivån blir lägre än den kunde vara. 

Ekonomi 

Min examen gav mig en bra början i yrkeslivet. 

Jag har inte hittat jobb som skulle motsvara min skolning, faktum är dock 

att det är väldigt dåliga tider på arbetsmarknaden just nu. Bristen på 

relevant sysselsättning beror därmed inte nödvändigtvis på min skolning 
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utan snarare den dåliga situationen på arbetsmarknaden. Det jag saknar 

mest är nog relevant arbetserfarenhet (i form av t.ex. praktik el.dyl.). 

Examen gav mig många olika karriärmöjligheter, vilket också var en av 

de viktiga kriterierna för mig när jag valde huvudämnet. 

Lätt att hitta jobb. 

Examen har givit bra förutsättningar för att skapa eget företag. 

Farmaci 

Jag har äntligen en examen till ett yrke som jag älskar och jag fick genast 

jobb. 

Utbildningen är ganska begränsad vid farmaci men arbetsgivarna 

uppskattar ÅA och förmågan att kunna tala svenska 

Man har bra arbetsmöjligheter och det finns också jobb inom branchen. 

Humanistisk 

Det är ett behörighetskrav för mitt jobb så jag skulle inte kunna ha det 

här jobbet utan min examen 

Mitt huvudämne gav mig de redskap jag behöver /.../. Mitt huvudämne 

gav i princip inga praktiska kunskaper inför arbetslivet, förutom det 

vetenskapliga sättet att tänka och skriva, som är ytterst viktigt. Detta var 

av hög kvalitet på ÅA. 

Jag har ett givande jobb som förutsätter högre högskoleexamen. Jobbet är 

dock inte i direkt anknytning till mitt huvudämne. 

Jag fick jobb i den bransch jag sökt mig till redan innan min examen. Min 

examen har uppfattats som en tillgång i den här branschen där många 

tenderar att ha studerat samma ämnen. 

Jag har studerat det ämne som intresserar mig mest och får fortfarande 

hålla på med det. 

Utbildningen motsvarar inte helt mitt jobb, men har gett välbehövliga 

kunskaper i arbetet jag utför. 

 



 
34 

 

Naturvetenskaper: 

I am satisfied because I was able to use the degree in order to get a job 

and I am working in the same field as my degree, which means that I am 

using the knowledge that I received during my training 

I am happy to find out that I could graduate in another language that 

wasn't either my mother or my official language. 

Utan min exam kunde jag inte göra det som jag håller på nu. 

Det är en bra utbildning, men mera praktiska erfarenheter skulle 

uppskattas på arbetsmarknaden. 

Magistersexamen gav mig mognad och färdighet samt motivation att 

inleda arbetslivet. De sista två åren gav en mest. 

Arbetstillfällena kräver examen men arb.erfarenhet väger tyngre! 

 

Pedagogik 

Barnträdgårdslärarna 

Jag får jobba med det jag vill. 

Jag jobbar med det som jag studerade till, BTGL. 

Är barnträdgårdslärare och trivs med mitt jobb. Skulle inte kunna jobba 

som behörig barnträdgårdslärare utan min examen. 

Jag har fått bättre förståelse för barns tankar och handlingar. 

Arbete kommer alltid att finnas, så utbildningen ger bra möjligheter att 

komma in i arbetslivet.  

Lärarna:  

Har haft nytta av det mesta, speciellt nyb-biämnet. /... 

Jag upptäcker - och kan stöda, elever med svaga förmågor 

Har ett vikariat, synd att det ska vara så svårt att få en tjänst. 

Jag jobbar med det jag ville och har en fast anställning. 
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Pro Gradun kom direkt att påverka mina arbetsuppgifter på ett positivt 

sätt. Gradun lämnade inte i hyllan för att samla damm. 

Har inte stött på sådana problem som inte studierna kunde förbereda mig 

för 

Jag tycker utbildningen har gett mig mycket goda kunskaper som jag har 

nytta av i mitt drömyrke. 

Fick fast jobb mer eller mindre genast efter utexaminering! 

Jag inser hur utbildningen under åren på universitetet formade mig till en 

lärarpersonlighet och den är nu en del av mig. 

Jag jobbar med det som examen avsåg, speciallärare 

Det är så SVÅRT att få jobb i Österbotten att man får ta det som finns. Jag 

skulle vilja jobba på ett annat sätt egentligen men man har inte direkt råd 

att tacka nej till jobbmöjligheter då konkurrensen är så stor. 

Jag har fått fast tjänst direkt och känner att jag har kunskap som behövs 

för arbetet. 

 

Pedagoger, allmän-, vuxen- 

Tycker min utbildning motsvarar mina intressen i arbetslivet. 

Tycker jag har lyckats placera mig väl i just den branchen jag studerat för 

och trivs mycket bra med mitt jobb. Det trista är kanske att gå på korta 

kontrakt, fasta jobb blir allt mer sällsynta inom utb.administration. 

Verkar som att få arbetsgivare vet vilken kunskap allmänpedagoger sitter 

på. Jag har givetvis ett visst ansvar för att förklara det för dem, men jag 

skulle önska vår kompetens synliggjordas bättre under vår utbildning.   I 

vissa länder kan man t.ex. välja att specialisera sig på magisternivå, vilket 

kan underlätta jobbsökandet efter studierna. Samtidigt blir ens egen 

kompetens tydligare. 

Jag fick sådana kunskaper som gör att jag kan ha fler arbetsuppgifter i 

mitt arbete. 
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Samhällsvetenskaper 

Svårt att hitta jobb… 

Jag tyckte mycket om mina studier o skulle inte byta i efter hand, men det 

finns knappt några arbeten för nyutexaminerade statsvetare. Man borde 

förbereda studerande på detta så att man tidigt kan tänka strategiskt.  

Det som mest motsvarar mitt jobb med min utbildning är det långa 

biämnet i masskommunikation, vilket jag är väldigt nöjd med. 

En examen är en förutsättning för det jobb jag gör. Vissa färdigheter 

saknar jag som jag inte förstod att studera. 

Jag misstänker att det inte är typen av examen som främst försvårar 

sysselsättningsmöjligheterna utan det allmänt stora utbudet på 

arbetskraft och min brist på relevant arbetserfarenhet. 

Brett område, bra helhet 

Antog inte att det skulle vara mer yrkesinriktat heller. Uppskattar 

bildningsuniversitetet. 

Psykologi och logopedi 

Jag upplever mig ha tillägnat mig goda analytiska förmågor genom mina 

studier, vilket jag dagligen drar nytta av i mitt arbete. Psykologie 

magisterexamen möjliggör jobb inom en rad olika branscher, vilket ger 

bredd när man funderar över nuvarande eller framtida sysselsättning. 

Utbildningen känns som ett väldigt bra grund att stå på, varifrån man kan 

gå flera yrkesvägar beroende på intresse och arbetsmöjligheter. Hade 

arbetsplats (fast anställning) redan innan examen 

Jag kan inte utföra det jobb jag nu har utan min examen.. 

Rättsnotarier 

Utbildningen ger möjligheter till flera olika branscher. 

ÅA kan för tillfället ge den mest svenskspråkiga juridikutbildningen (2/3  

 

Vi ber respondenterna ta ställning till några påståenden om 

utbildningen: 
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Figur 27. Påståenden om utbildningen. 1 = Helt av annan åsikt, 6 = Helt av samma åsikt. En 

jämförelse med motsvarande påståenden 2012 och 2011 

Värdena motsvarar de värden som utexaminerade året innan gav, dock 

med en tiondel lägre ”vitsord” på sgs alla påståenden. Det högsta 

genomsnittliga värdet fick påståendet om att universitetsexamen har 

varit en bra investering med tanke på arbetsmöjligheter, och att 

examen uppskattas bland arbetsgivarna: 4,6. Något lägre bedömer man 

möjligheterna att få arbete utan arbetserfarenhet – medelvärdet är nu 

3,5 och har sakta kommit neråt de senaste åren. En följdfråga blir då 

hur man upplever att utbildningen förberett en för arbetslivet.  Är det 

något man saknat?  

 

Figur 28. Saknar utbildningen några sådana kunskaper eller färdigheter som behövs i 

arbetslivet? En jämförelse av utexaminerade 2013 (n = 227) med 2011 (n=195) och  

2012 ( n = 220) 
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Andelen som upplevt att utbildningen saknat vissa element är 68% och 

andelen kastar med närmare 10 procentenheter från året innan (2012: 

77%, 2011: 68%, 2010: 76%). Mer än hälften av respondenterna ger 

förslag på vad man saknat, totalt 163 förslag delges. Ordet praktik 

ingår i 76 kommentarer eller i 47% och många föreslår obligatorisk 

praktik. Olika kopplingar till arbetslivet förekommer i därtill 27 

kommentarer.   

Diplomingenjörerna framför önskemål om praktik och förankring i 

industrin samt utvecklande av presentationsfärdigheter och sociala 

förmågor. 

Ekonomerna efterlyser mer praktik och praktiskt inriktade kurser med 

konkreta inslag, men också kurser i modern (digital) marknadsföring, 

budgetering, handelsrätt och beredskap för arbetslivets utmaningar. 

Farmaceuterna har ganska exakta önskemål, såsom kännedom om 

olika sjukdomar, om djurläkemedel, FPA-regler i arbetet, 

försäljningskunskaper, och skulle också gärna lära sig om andra 

arbetsmöjligheter än om just de inom apotek.  

Naturvetarna vill ha mer praktik, gärna obligatorisk sådan, men också 

på olika sätt få in mer förberedelser också för den privata sektorn 

Humanisterna, speciellt de som avlagt lärarbehörighet, menar att 

lärarutbildningen ger behövlig behörighet men inte riktigt lyckas 

förbereda en på det man möter i skolorna. Man efterlyser mer praktik 

och olika kopplingar till arbetslivet, projektarbeten i samarbete med 

andra aktörer samt karriärvägledning. 

Psykologer och logopeder önskar också de mer praktik såsom 

skuggning eller bättre kopplingar till det kliniska arbetet.  Man vill lära 

sig mera om samarbete mellan olika grupper, om intervention och tidig 

diagnosticering. 

Hälsovetarna önskar mer praktiska färdigheter och kunskaper om 

alternativa undervisningsmetoder, bland annat genom mera arbete 

med fältet så att samhället kan ta del av den viktiga forskningen som 

bedrivs vid enheten.  
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Barnträdgårdslärarna upplever att de fått tillräckligt med teori men 

skulle gärna lärt sig mera om de praktiska tillämpningarna. Man lyfter 

fram samarbete med andra instanser, hur man leder ett team, de 

praktiska färdigheterna man behöver när man jobbar i en barngrupp, 

kunskap om barn med invandrarbakgrund eller arbete med barn med 

speciella behov men också administrativa kunskaper. 

Lärarna har också de överraskats av den administrativa 

arbetsmängden och den stora mängden kringarbete, men framförallt 

önskar man att man fått lära sig mera om samarbete med andra parter 

inom och kring skolan, att man fått lära sig hantera föräldrakontakter, 

elever med specialbehov, rättsskyddsfrågor både för läraren och eleven 

och att man fått lära sig fler praktiska knep ur yrkeslivet.  

Allmän- och vuxenpedagogerna vill lära sig ekonomi och ser gärna 

fler kurser med framtidsfokus och färre som fokuserar på historia. 

Samhällsvetarna vill ha praktik, gärna obligatorisk. Man efterlyser 

större uppmuntran för praktik, och man vill ha mer projektarbete och 

kurser i samarbete med näringslivet och/eller blivande arbetsgivare. 

Man vill ha fler kurser med föreläsningar, diskussioner, grupparbeten 

och färre med enbart tent och uppsats. Man vill lära sig om det 

konkreta förvaltningsarbetet och processerna, och man vill se mera av 

praktiska frågor som man stöter på i arbetslivet.  Flera respondenter 

lyfter fram magisterprogrammet i masskommunikation där man anser 

att tillräckligt med praktik ingår och som öppnat för 

arbetslivskontakter. 

Rättsnotarierna vill också de få mera praktik in i sin utbildning och 

praktiska färdigheter i uppträdande, teamwork, argumentation 

Vi vill därför veta om respondenterna är nöjda med sina val, eller skulle 

man ha valt andra biämnen, om man nu skulle inleda sina 

universitetsstudier.  Av de 197 personer som svarat på frågan skulle 28 

ha gjort exakt samma val. 32 personer skulle ha valt ett biämne inom 

ekonomi, 25 personer inom pedagogik/specialpedagogik, 17 personer 

skulle ha valt språk, 13 personer psykologi och tio personer juridik. 

Tretton respondenter uppger att de inte hade möjlighet att välja.  
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Respondenterna ombeds att bedöma hur universitetsutbildningen 

utvecklat vissa arbetslivsfärdigheter samt hur viktiga dessa är i det 

nuvarande arbetet. Skalan är 1-6 och svaret ges i medeltal.  

 

Figur 29. Hur viktiga anser du följande kunskaper eller färdigheter vara i ditt nuvarande 

arbete? Hur väl utvecklade universitetsstudierna dessa arbetslivsfärdigheter? n=215 
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Respondenterna upplever ett något större behov av teoretisk 

branschkännedom än vad utbildningen utvecklar, 4,5 mot 4 (2012: 4,7 

/ 4). Vad gäller praktisk förmåga inom den egna branschen är det 

upplevda behovet i jämförelse med vad utbildningen utvecklat rejält 

större. Det finns också en stor differens vad gäller kommunikation på 

finska, förhandlingsförmåga, grupp- och samarbetsförmåga samt 

organiserings- och koordineringsförmåga. Det är framförallt inom 

språken svenska och engelska som utbildningen lyckas möta nivån på 

det som utexaminerade upplever är arbetslivets behov. Man har också 

behov av att kunna kommunicera på andra språk än finska, svenska och 

engelska, och 45 personer har angett andra språk, det mest 

förekommande språken är tyska (16 svar) och franska (11 svar). 

Ett par frågor om respondenternas framtidsplaner ställs ännu och med 

ett års perspektiv på arbetslivet verkar de flesta, 53% (2012: 55%) 

vara rätt nöjda med att inte studera och planerar inte heller nya 

studier. Dryga 11% har planer på postgraduala studier och lika stor 

andel planerar pedagogiska eller andra behörighetsgivande studier. 

Närmare 8% planerar avlägga en magistersexamen. Vi frågar också om 

respondenternas karriärmål: 

Figur 30. Karriärmål under de kommande fem åren. n=216  
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Av respondenterna planerar 40% att avancera inom sin bransch, som 

expert eller förman medan 42,5% (2012: 44%) är nöjda med nivå och 

innehåll i sitt nuvarande jobb. 14% (2012: 11%) planerar att byta 

bransch medan 2,7% planerar att starta företag. 

 

Figur 31. Arbetets kravnivå i relation till utbildningsnivån mot karriärplaner. 

En korskörning av frågorna karriärmål ovan och frågan om arbetets 

kravnivå i relation till utbildningsnivån visar, att de vars arbete 

motsvarar utbildningen är de som är mest nöjda med nivå och innehåll 

i sitt nuvarande arbete, men här finns också en mycket stor andel av de 

som planerar att avancera till mer krävande specialistuppgifter.  Av de 

respondenter vars arbete är på en delvis lägre kravnivå planerar över 

60% att avancera inom de närmaste åren medan dryga en femtedel 

planerar byta bransch. Ganska få planerar företagarbanan och de finns 

framförallt bland dem som har jobb på en kravnivå som är högre än 

utbildningsnivån. Det är också bland dessa som vi hittar de som 

planerar byta till mindre krävande arbetsuppgifter, medan över hälften 

av de som nu jobbar medarbetsuppgifter på en betydligt lägre kravnivå 

planerar branschbyte. 

Avslutningsvis får respondenterna sända en hälsning till sitt 

universitet.  

Bra att ni skickade ut detta! 
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Pressen att studeranden ska utexamineras snabbt får inte leda till att 
nivån på undervisningen får lida. Våga ställa krav på studeranden och 
sluta godkänna dem som inte förtjänar det. Att kvaliteten hos 
utexaminerade från ÅA hålls hög än det viktigaste för att bibehålla ett 
gott rykte i industrin, åtminstone om ni frågar mig. 
 
Jag vill skicka en hälsning till mitt ämne och tacka för att de gett grymt 
bra undervisning. När jag nu jobbar vid ett annat universitet så ser jag att 
man här ofta satsar enbart på nätkurser av undervisningsskäl. Det är 
otroligt synd! ÅA och särskilt de små ämnena gör ett fantastiskt jobb då 
de ger såpass mycket "liveundervisning", det tar tid och resurser men är 
guld värt för studenterna, som får ett sammanhang och ett nätverk som 
varar livet ut. Tack för det!   
 
Svåra tider på arbetsmarknaden, många var rädda att man är 
överambitiös, när man har en magisterutbildning.  
 
Tack för en fin utbildning som man kommer att ha nytta av genom hela 
karriären!   Även om inte utbildningen gick igenom de allra senaste 
industristandard verktygen så fick jag ut det viktigaste ur utbildningen: 
en bra kunskapsgrund som jag som man kan bygga vidare på genom 
karriären och på fritiden.  Hälsningar, en stolt ÅA alumni. 
 
Tack för en bra organiserad och lärorik studietid! 
 
Erbjud mera praktiska biämnen till alla såsom ledarskap, ekonomi 
(budgetering), projekthantering, specialkurser för att behärska berömlig 
finska som krävs av statstjänstemän. 
 
Planera studier (spec.statskunskap) utg.fr.arbetssituationen - diskutera 
mera aktivt med de studerande. Om man studerar i snabb takt möts man 
av en arb.marknad där man är överkvalificerad men saknar relevant 
arb.erfarenhet. Fast man arbetar parallelt med studierna är dessa jobb 
svåra att få till godo då det i praktiken betraktas som orelevant arb.erf. 
 
Tack för en fin undersökning. Ska bli intressant att ta del av statistiken 
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5. OM ARBETSFORUM 
 

Arbetsforum är Åbo Akademis servicepunkt i arbetslivsfrågor. 

Arbetsforum erbjuder studerande och nyutexaminerade tjänster som 

arbetsmarknadsinformation, karriärplanering, handledning och kurser 

i hur man söker jobb. Arbetsforum förmedlar arbetsplatsannonser och 

praktikplatser och koordinerar ÅA’s delfinansiering av praktik, samt 

bistår studerande när de söker internationell praktik. Servicen har 

funnits vid Åbo Akademi sedan 1995.  

I och med att servicen är valfri för de studerande är det intressant att 

följa upp i vilken mån de nyutexaminerade känner till vilka 

serviceformer Arbetsforum erbjuder och om man använt sig av dessa. 

Via sysselsättningsundersökningen samlar Arbetsforum in feedback på 

sin service. Samtidigt fungerar den som en mätare av användargraden. 

Figur 32. Har du använt dig av Arbetsforums tjänster? Vilka? n = 220, svar i % 

Det är hemsidorna, praktiken, handledningen i att söka jobb och/eller 

CV-klinikerna som är de mest använda tjänsterna. Den största gruppen 

användare är de som utnyttjat en serviceform och det handlar då ofta 

om karriärplanering/-handledning, jobbsökarkurs eller delfinansiering 
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av praktik i Finland eller utomlands. Ungefär en femtedel av 

respondenterna har använt sig av 2-3 tjänster men det finns också en 

hel del respondenter som använt sig av hela tjänsteutbudet. Över 

hälften anger att de inte använt sig av Arbetsforums tjänster och 

orsaken till det vill vi gärna veta: 

 

Figur 33. Om du inte har använt dig av Arbetsforum tjänster, varför inte? n = 129 

Av icke-användarna uppger 32% (2012: 23,8) som orsak att de inte 

känner till Arbetsforum, en betydligt större andel än året innan, men 

den vanligaste orsaken till att man inte använt sig av Arbetsforums 

tjänster är att man inte har haft behov av dem, 63% mot 68,9% året 

innan. Bland övriga orsaker 5% (2012: 7,4%) nämns, att man haft 

annat för sig, att man inte förstått att utnyttja servicen eller att man inte 

visste om servicen var något för en. Hur nöjd är då användarna med 

den service man fått?  

Figur 34. Hur nöjd är du med Arbetsforums tjänster? 1 = mycket missnöjd, 6 = mycket nöjd. 

n=124 

32% 

63% 

5% 

Känner inte till

Inte haft behov

Annan orsak

0 5 10 15 20 25 30 35

Mycket missnöjd

2

3

4

5

Mycket nöjd



 
46 

 

De 124 respondenter som bedömt servicen ger ett medelvärde om 4,1 

(2012: 4,0) på skalan 1-6.  Per utbildning är resultaten följande: 

 

Figur 35: Hur nöjd är du med Arbetsforums service? Resultaten per utbildningsområde samt 

hela ÅA, i %  

Vi ser att majoriteten av användarna är nöjda med den service man fått 

och Arbetsforum får ett medeltal i vitsord om 4,1 på skalan 1-6. Figuren 

visar att Arbetsforum inte alla gånger lyckas lika bra och en lite 

närmare titt visar att det är framförallt icke-användarna som är 

missnöjda, vilket får exemplifieras av följande hälsning:   

Mycket missnöjd eftersom jag inte vet vad det är. 

Avslutningsvis ges respondenterna möjlighet att sända hälsningar till 

Arbetsforum och 45 respondenter utnyttjar möjligheten: 

Mina karriärsamtal med Arbetsforum var något jag uppskattade varmt. 

De har inte direkt haft någon inverkan på mina arbetsförhållanden, men 

jag lärde mig mycket om mig själv och mina förmågor. Tack! 

Positivt och roligt att komma till er. 
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Ni är sakkunniga och varmhjärtade. Ni lyssnar och hjälper på riktigt 

(säger inte bara sök på nätet eller något liknande) när man funderar över 

något. Tack! 

Tack för coaching, uppmuntran och för att du trodde på mig då jag 

tvivlade :)  

Fint att få karriärplanering och diskutera med någon, också bra möjlighet 

till praktik! 

Jag är JÄTTENÖJD med arbetssökarkursen! Fler borde ABSOLUT gå den! 

Jag skulle inte alls ha kunnat sätta ihop en så bra CV portfölj utan den 

kursen. Den var också stödande och jag kände mig säker att söka jobb 

efter den. Jag har också alltid fått hjälp då jag har behövt hjälp. 

Tack för trevligt bemötande 

Eftersom jag redan hade en del arbetserfarenhet kändes summan man 

fick för praktik mycket låg. Eftersom det samtidigt var mitt sommarjobb 

var det viktigt att jobba så att man har pengar under hösten och våren, 

men eftersom summan var betydligt lägre än de flesta sommarjobb jag 

haft, så var det inte möjligt att spara något. Om praktiken hade varit 

under hösten eller våren hade den varit tillräcklig. Å andra sidan har jag 

fortsatt jobba för samma arbetsgivare och då med normal lön så i det 

långa loppet var det värt det. 

Ni gör ett bra jobb, och tröskeln att vända sig till er är låg! 

The Career Services does a great job, but it was not helpful for me to find a 

job. I don't think it is their fault, but the Finnish mentality to favour Finns 

over anyone else - even experts. 

Mera praktik behövs inom alla universitets ämnen, arbetsforum behöver 

synas mera och jobba mera med att informera om var de finns och vad de 

gör. 

Har länge tänkt komma på besök. Har en positiv uppfattning om 

arbetsforum. 

Någon på arbetsforum tipsade en gång om att praktik FN eller finska 

ambassader var bra om man ville jobba inom internationella relationer. 

Jag gjorde sedan både och. Tack för det! 

Tack för hjälpen med mitt arbetssökande. Det gav flera idéer  
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Arbetsforum är Åbo Akademis servicepunkt för 

arbetsmarknadsinformation och nu inne på sitt 20:e 

verksamhetsår.  Vår verksamhetsidé är att utexaminerade från 

Åbo Akademi skall ha de verktyg de behöver för att lätt och 

snabbt hitta jobb som motsvarar karriärmål och utbildning.  

Studenter och utexaminerade betjänas med karriärplanering, 

handledning i hur man söker jobb, i praktikärenden (nationell 

och internationell), med arbetsmarknadsinformation för olika 

utbildningar samt kurser i arbetslivskompetens.  

Sysselsättningsundersökningarna görs bland magistrar och 

farmaceuter, barnträdgårdslärare och rättsnotarier ett och fem år 

efter examen, samt bland doktorer 2-3 år efter examen. 

Undersökningarna finns på arbetsforums hemsida 

www.abo.fi/arbetsforum. 

Vi kommer gärna och berättar om arbetsmarknaden, om olika 

jobbmöjligheter för de olika examina och om resultaten från våra 

undersökningar.  

Kontakta oss gärna! 

Vi finns på  

 
 

I Åbo   I Vasa  
Henriksgatan 7   Strandgatan 2, F4 
Tel 02-215 4961, 02-215 4116 06-324 7131 
 

 
arbetsforum@abo.fi 

 


