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Förord 

UTEXAMINERADE 2015 ETT ÅR SENARE 

En utbildning vid Åbo Akademi ska vara den bästa vägen till en god 

placering i arbetslivet, och de utexaminerade ska ha kunskaper och 

färdigheter som är de mest eftertraktade på arbetsmarknaden. Så här 

säger Åbo Akademi i sin strategi1 , och i sysselsättningsuppföljningen 

följer man upp hur man når sina mål.  

Akademins målsättning sammanfaller med den studerandes 

målsättning: att examen skall säkra den utexaminerades karriärutsikter 

i form av välavlönad och tryggt jobb2.  I den nya finansieringsmodell av 

universiteten som föreslås betonas de utexaminerades sysselsättning, 

såväl kvantitativ som kvalitativ, dvs en hög sysselsättning är inte nog, det 

är också av vikt att utexaminerade hittar arbete som korrelerar med 

deras studier3.  Det blir med andra ord allt viktigare att universiteten 

följer upp sina utexaminerades karriärer och kan visa att universiteten 

uppfyller sitt kundlöfte till såväl de studerande som till  

uppdragsgivarna.  

Åbo Akademi har följt upp utexaminerades sysselsättning sedan 1995. 

Motsvarande undersökningar genomförs fem år efter examen samt 

bland doktorer. Rapporterna finns samlade på www.abo.fi/arbetsforum. 

Sysselsättningsuppföljningen förser Åbo Akademi med uppgifter om 

utexaminerades arbetslivssituation ett år efter examen och är en kanal 

för utexaminerades feedback på hur utbildningen fungerar på 

arbetsmarknaden. Den ger därför värdefull information både för 

utveckling av utbildningarna och för handledning av studerande.  

Tack till alla som medverkat i undersökningen! 

 

Vasa, 23.6 2017 

Anita Sundman, koordinator  

                                                           
1 Åbo Akademi – det gränsöverskridande universitetet, Mål och strategier  2015-2020, s 10f   
2 Tuominen, Visa: Maistereiden työllistyvyys. University of Eastern Finland 2013, s 24. 
3 Ehdotus laadullisen työllistymisen sisällyttämiseksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin 1.1 
2019 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017: 8 
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BAKGRUND 
 

I november 2016 inbjöds under år 2015 utexaminerade magistrar och 

kandidater med slutexamen från Åbo Akademi att delta i uppföljningen 

av nyutexaminerades sysselsättning. Den här rapporten bygger på dessa 

svar och mäter nyutexaminerades sysselsättningssituation max ett år 

och tio månader efter examen. Svarsprocenten är 44% (2014: 45,5%) av 

de som kunde nås och 40% (2014: 42%) av alla utexaminerade.  

Under 2016 börjar arbetslösheten sakta sjunka i Finland. 4 I september 

2016 ökar ännu arbetslösheten i Österbotten, men så gör också antalet 

lediga arbetsplatser, kvantitativt mest i Österbotten. I Egentliga Finland 

och i Nyland är andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften 

ungefär på samma nivå som året innan – 12,4% respektive 11,1%. 

Arbetslöshet visar en avtagande trend såväl bland ungdomar som bland 

äldre medan den bland högutbildade något stiger, och det är i grupperna 

service- och försäljningspersonal och specialister som arbetslösheten 

något ökat, samt bland de långtidsarbetslösa. 5 

När vi skriver hösten 2016 är det finländska näringslivet ännu 

avvaktande i sina förväntningar på tillväxt och ser inte heller några 

större förändringar inför det kommande halvåret. Även om de  

europeiska konjunkturerna börjat vända till en måttlig tillväxt finns en 

osäkerhet när det gäller riktningen för den globala ekonomin. 6 

 

I uppföljningen av utexaminerade 2013 hade Åbo Akademi en ovanligt 

hög arbetslöshetsgrad bland utexaminerade, enligt egen uppföljning 

6,6% och enligt Undervisningsförvaltningens statistikrapportering 

(vipunen) 6,7% 7   I uppföljningen av 2014 års utexaminerade är 

                                                           
4 Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning (e-publikation), publicerad 26.5 2017 
5 Arbets- och näringsministeriet,  Sysselsättningsöversikt september 2015. www.tem.fi, se 

också http://www.ely-keskus.fi/ välj Sysselsättningsöversikter 
6 EK Suhdannebarometri, marraskuu 2016. EK Talouskatsaus 

http://ek.fi/materiaalipankki/julkaisut-ja-selvitykset/  
7 Utbildningsförvaltningens statistiktjänst www.vipunen.fi  

http://www.tem.fi/
http://www.ely-keskus.fi/
http://ek.fi/materiaalipankki/julkaisut-ja-selvitykset/
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arbetslöshetsgraden 5.5% och i ÅA:s egen uppföljning 5,6% för att nu, i 

uppföljningen av 2015 års utexaminerade hösten 2016, vara nere i 3,6%. 

 

 

Centrala resultat 

 Sysselsättningsgraden är 86,4 %, arbetslöshetsgraden är 3,6%. 

Av respondenterna har 38 % haft arbetslösa perioder, i 

medeltal 5,3 månader, under första året i arbetslivet. 

 49 % har fast heltidsarbete, 24 % har tidsbundet arbete.  

 Medellönen är 2731 €, medan medianlönen är 2700 €. 

 36 % fick sitt första jobb som motsvarade examen innan de 

utexaminerades. För den tredjedel som fick sitt första relevanta 

jobb för utbildningen efter examen tog det i medeltal 4,9 

månader att hitta ett jobb. 15 % hade ett jobb som motsvarade 

utbildningen redan innan de inledde studierna.  

 36 % av respondenterna jobbar inom privata företag eller 

statsägda företag, 35 % inom kommun/kommunförbund, 4 % 

inom staten, 7 % vid universitet, 1 % är företagare.  

 Man har haft i medeltal 2,5 anställningsförhållanden  

 36 % av respondenterna arbetar inom undervisning och 

uppfostran, 27 % inom administration och planering, 20 % med 

kundbetjäning och försäljning, 18 % med social- och 

hälsoarbete, 11 % med forskning.  

 66 % anser att arbetet motsvarar väl utbildningsnivån, 62 % är 

av den åsikten att man använder utbildningen kontinuerligt vid 

arbetet.  

 92 % är nöjda med sina examina och medeltalet på det är 4,8 på 

skala 1-6.  

 32 % har haft arbete som inte motsvarar utbildningen och det i 

medeltal 8,7 månader. Orsaker till detta är brist på 

arbetserfarenhet, dålig sysselsättningsläge inom branschen, 

sysselsättningsläget i regionen och andra orsaker. 
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 Praktik och internationell erfarenhet har underlättat 

sysselsättningen mest, enligt respondenterna. Hela 62% av de 

som har erfarenhet av praktik anser att den i hög grad 

underlättat, därtill 24% som anser att den något underlättat 

sysselsättningen.  

 88 % är av den åsikten att utbildningen har varit en god 

investering med tanke på arbetsmöjligheter. Trenden är 

stigande för tredje året i rad. 85 % anser att examen har gett 

tillräckliga förutsättningar för branschens arbetsuppgifter.  

 63% anser att utbildningen saknat vissa kunskaper eller 

färdigheter som behövs i arbetslivet. Trenden är sjunkande för 

fjärde året i rad. Det man önskat mera av är praktik, praktiska 

tillämpningar av den teoretiska kunskapen, 

arbetslivssamarbeten mm 

 Cirka hälften av respondenterna har använt sig av 

Arbetsforums tjänster och servicen får ett medelvitsord på 4,2 

(på skala 1-6).  
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1. OM UTEXAMINERADE FRÅN ÅBO AKADEMI 2015  
 

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 2015; rättsnotarier, 

barnträdgårdslärare och farmaceuter. En inbjudan att delta i 

undersökningen postades i början av november 2016 och de sista svaren 

togs emot i slutet av februari. Inbjudan och påminnelser gick per brev 

samt e-post till de vars adresser fanns tillgängliga (23 personer).  

Undersökningen mäter situationen vid max 1 år 9 månader efter 

examen.   

Av de 555 (2014: 602) magistrar och kandidater med slutexamen som 

utexaminerades från ÅA 2015 kunde 518 (2014: 547) nås för 

uppföljningen.  Totalt 220 svar inkom (2014: 249) vilket ger en 

svarsprocent om 44% av de som kunde nås och 40% av alla 

utexaminerade. Av respondenterna har 85,4% (2014:59,7%) besvarat 

enkäten via nätet.  Nedan presenteras respondenterna, inom parentes 

motsvarande uppgift över alla utexaminerade under 2015: 

69 % kvinnor (av alla utex: 68%) 

31 % män.  (32%) 

94 % har finskt medborgarskap; (av alla utex:85%) 

6% utländskt medborgarskap (av alla: 15%) 

83% har svenska som modersmål (74%) 

11% har finska som modersmål (12%) 

Representativiteten gällande utexaminerade med utländskt 

medborgarskap kan inte anses tillfredsställande och orsakerna är de 

samma som tidigare - ofullständiga adressuppgifter eller begränsad 

eftersändning. Respondenterna representerar därmed tio olika 

modersmål (alla: 22). Andelen med andra modersmål än 

svenska och finska är 6%, en låg andel i jämförelse med 

populationen, 14% (2014: 13%, 2013: 8,8%). 
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De äldsta i populationen är födda 1960, de yngsta 1993. Medelåldern av 

respondenterna var vid tidpunkten för utexamineringen var 28,9 år (22 

– 64 år, 2014: 28 år). Av respondenterna var 14% under 25 år (2014: 

17%, 2013: 22%) medan 61% (2014: 63%) var 25-29 år, en liten 

förskjutning uppåt i åldrarna. Tolv procent (2014: 10%, 2013: 9%) av 

respondenterna var i åldern  35+.   

En jämförelse av populationen med 

urvalet enligt examensort visar inga 

större avvikelser, ett par procent.  En 

närmare beskrivning av hur 

respondenterna per utbildnings-

område motsvarar populationen 

framgår av följande tabell.   

 Graduerade Respondenter Svars% Andel 

Barnträdgårdslärare 37 11 30 5% 

Diplomingenjörer 55 19 35 8,6% 

Ekonomer 82 36 44 16,4% 

Farmaceuter 14 7 50 3,2% 

Humaniora 83 28 34 12,7% 

Lärare (FPV) 86 37 43 16,8% 

Naturvetenskaper 43 13 30 5,9% 

Hälsovetenskaper 16 8 50 3,6% 

Allmän-/vuxenpedagogik 11 5 45 2,3% 

PM 67 28 42 12,7% 

Psykologi & logopedi 26 15 58 6,8% 

Rättsnotarier 13 4 31 1,8% 

Teologer 22 9 41 4,1% 

ÅA 555 220 40 100% 

     

Tabell 2. Utexaminerade, respondenter och svarsprocent per utbildningsområde samt 

utbildningsområdets andel av svaren  

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. Svarsprocenten per utbildnings-

område uppnår för de flesta utbildningar en nivå som kan anses 

tillfredsställande även om svarsprocenten ingalunda kan anses hög. 

Examensort       
                        Population      Respondenter 

Åbo 67 % 65 % 

Vasa 27 % 30 % 

Jakobstad 5 % 3 % 

Helsingfors 2 % 2 % 

Mariehamn 0 % 0 % 

            Tabell 1. Examensort 
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Resultaten för ÅA som helhet speglar i första hand de stora 

utbildningsområdena och därför görs en stor del av redovisningen 

utbildningsområdesvis.  

Politices magistrar utbildas både i Åbo och i Vasa, 67 graduerades varav 

28 deltar i undersökningen. Av de här har 17 examen från Åbo och 11 

från Vasa. I den här undersökningen grupperas de enligt 

Samhällsvetenskap och Socialvetenskap. Den förstnämnda omfattar 

statskunskap, statskunskap med masskommunikation, offentlig 

förvaltning, offentlig rätt, folkrätt och en del av nationalekonomerna och 

är totalt 19 st. Fyra personer har examen från Vasa och 15 från Åbo. Av 

PM inom socialvetenskaper har nio personer deltagit i undersökningen, 

sju av dessa har examen från Vasa. Socialvetenskapen omfattar 

utvecklingspsykologin, socialpolitiken och sociologin.  

Av de 19 diplomingenjörerna har fyra studerat energiteknik i Vasa.  

Filosofie magistrarna är totalt 137. Av dem har 43 naturvetenskaplig 

examen, 94 humanistisk varav 11 avlagt examen i logopedi och som i den 

här undersökningen följs upp tillsammans med psykologerna.  

Pedagogerna är totalt 134 st. De redovisas i två kategorier: Allmän- och 

vuxenpedagogik och Lärarutbildning.  Av de senare är 62 klasslärare, 14 

speciallärare,  10 ämneslärare i slöjd- och hushållsvetenskaper och 11 

allmän- och vuxenpedagoger. Svarsprocenten är 43% bland 

lärarutbildningarna och 50% bland ämneslärarna. Av respondenterna är 

svaren fördelade enligt: klasslärare 25, speciallärare 12, ämneslärarna 2 

och allmän- och vuxenpedagoger 5. Av de 11 barnträdgårdslärarna har 

två magisterexamen och fyra har avlagt sin examen i Helsingfors. 

Hälsovetarna är åtta vilket ger en svarsprocent på 50%.  

Av de 13 rättsnotarierna deltar 4 i undersökningen och teologerna, där 

9 av 22 utexaminerade deltar, blir svarsprocenten 41%.    

Respondenterna har läst totalt 51 olika huvudämnen.  

Respondenterna har inlett sina studier under tiden 1988 – 2015. 

Antagningsåret i medel är 2009 (2014: 2008), det år då 22% av 

respondenterna inledde sina studier och 52% av respondenterna har 

inlett sina studier senast 2009. Året därpå, 2010, inledde 16% sina 
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studier. Tolv procent har antagits 2013 eller senare, och avvikande från 

de senaste åren har studietiden för en majoritet av respondenterna varit 

längre än fem år. De flesta, 72%, utexaminerades under första halvåret 

av 2014, 62% i april-juni.  

Precis som de senaste två åren har närmare en tredjedel, 30%,  avlagt en 

yrkesinriktad eller högskoleexamen från tidigare. Av dessa har 18 en 

yrkeshögskoleexamen, 11 en kandidatexamen och lika många en 

yrkesexamen medan en tredjedel, 32% avlägger sin andra 

magistersexamen.     

 

Figur 1: Har du avlagt en andra yrkesinriktad eller högskoleexamen utöver den examen som 

du avlade år 2015. Svar i procent, ÅA = 218 (inom parentes svar i antal) 

Med denna presentation av respondenterna går vi över till att se på deras 

arbetsmarknadssituation dryga ett år efter examen. 
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2. ARBETSMARKNADSSITUATION 
 

Åbo Akademis mål är att sysselsättningsgraden bland våra 

utexaminerade skall vara högst i landet i jämförelse med andra 

universitet. Den jämförelsen låter sig inte göra på basen av det här 

materialet, utan vi hänvisar till Utbildningsförvaltningens statistiktjänst 

vipunen.fi och det data som finns att tillgå gäller utexaminerade 2014 

statistikåret 2015. En jämförelse av ÅA’s egen uppföljning ett år efter 

examen med vipunen ger följande tabell: 

Sysselsatt/ I arbete 76,7% 86,7% 

Studier på heltid 2,5% (4,0%) 

Arbetslös  5,5% 5,6% 

Annat 4,3% 4,4% 

Familjeledig  3,2% 

Flyttat utomlands 11% (8,1%) 

 

Tabell 3: En jämförelse av Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen med Åbo 

Akademis egen uppföljning, utexaminerade 2014 ett år efter examen.  

När vi ser på arbetslöshetssiffrorna i jämförelse ovan har Åbo Akademi 

den andra lägsta arbetslöshetsgraden. Orsaken ligger i att 

utexaminerade från ÅA i högre grad jobbar utomlands än utexaminerade 

från landets andra mångvetenskapliga universitet. 8  Enligt 

Utbildningsförvaltningens statistiktjänst över året har hela 11% flyttat 

från landet medan de med jobb utomlands i ÅA’s uppföljning var 8,1%.  

Vipunen samlar informationen från nationella databaser och mäter 

situationen per 31.12 medan ÅA samlar in sina uppgifter via enkäter och 

mäter situationen i september året efter examensåret. I vår uppföljning 

av sysselsättningssituation görs inte skillnad på var arbetsplatsen finns 

varför en stor del av dem ingår i kategorin Sysselsatta. 

                                                           
8 Nationella genomsnittet 4,7%. Se www.vipunen.fi 
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I akademins egen uppföljning ser vi att arbetslöshetssiffrorna ånyo 

förbättrats och det för tredje året i rad, även om vi ännu inte är på 2011 

och 2012 års nivå (med 1,1% resp 2%).  

 
Figur 2. Sysselsättningssituation bland utexaminerade 2015 hösten 2016. ÅA = 220 

Sysselsatta, dvs i arbete genom olika former av arbetsförhållande eller 

avtal är 86,4% (2014: 86,7%).  Av dessa är 3,6% i forskarskola eller i 

jobb finansierat med stipendier. Andelen arbetslösa är nu 3,6% (2014:  

5,6%. Andelen familjelediga är har stigit och är nu 6% (2014: 3,2%) och 

1% (2014: 4,4%) har fortsatt studera. 

  

 

Figur 3: Sysselsättningssituation vid tiden för undersökningen enligt utbildningsområde 

(inom parentes: svar i antal)  2015 
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Inom alla utbildningsområden har de nyutexaminerade haft arbetslösa 

perioder under sitt första år. Andelen är något lägre än året innan, 37,5% 

mot 39,3% och bryter en trend som varit stigande sedan 2011.  

 

Figur 4: Har du haft arbetslösa perioder efter din examen? Utbildningsområdesvis i %  

Av de som svarar ja har 32% (2014: 38%, 2013: 46,4%)  varit arbetslösa 

i max tre månader och precis som året innan har 64% (2013: 72,5%) av 

respondenterna i max 5 månader. Trenden under recessionen har varit 

att längden på den arbetslösa perioden blir längre men är bland 

utexaminerade 2015 på samma nivå, 5,3 månader. (2013: 4,5) Tolv 

procent (2014: 16%) uppger att de varit arbetslösa över ett år.  

Respondenterna ombeds bedöma i vilken grad ett antal olika orsaker 

påverkat framgången i arbetssökandet. 
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Figur 5. Ifall du haft problem med att hitta jobb efter din utexaminering, uppskatta i vilken 

grad följande faktorer försvårat ditt arbetssökande. Antalet respondenter som besvarat 

frågan är 78-82. Skala 1-6 där 1 = Inte alls och 6 = Väldigt mycket. Svar i medeltal. 

Som mest har 82 personer bedömt de olika faktorerna och topp tre är, 

såsom tidigare år, sysselsättningsläget inom branschen och inom 

regionen samt att man upplever sig ha brister i arbetserfarenhet. Också 

kontaktnätet spelar roll, och det syns inga större skillnader i hur de olika 

utbildningsområdena vägt dessa faktorer.  Tolv personer anger andra 

orsaker. Flera svar handlar om otillräckliga språkkunskaper men också 

om personliga val.  

 

 

För fjärde året i rad stiger andelen som under sitt första år i arbetslivet 

haft ett arbete som inte motsvarar utbildningen, nu 31,7% (2014: 

30%). Vi talar om små kast men i ett perspektiv på några år har andelen 

ökat från 26% 2012.  Det här har man haft i medeltal i 8,7 månader 

(2014: 9 mån). Av respondenterna har 62% (2014:  61%) haft jobb som 

inte motsvarar utbildningen i mer än ett halvt år och 39% (2014: 38%) i 

minst ett år.  
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Figur 6. Har du haft jobb som inte motsvarar utbildningen? Enligt utbildningsområde i % 

Inom alla utbildningsområden har man under sitt första år i arbetslivet 

haft jobb som inte motsvarar utbildningen, med samma undantag som 

2015: farmaceuterna. De högsta andelarna hittas bland humanister och 

allmän-/vuxenpedagoger men också bland samhällsvetarna och 

socialvetarna finns en andel om 50% som har haft arbete som de inte 

anser motsvarar utbildningen. I sammanhanget är det bra att komma 

ihåg att det är respondentens subjektiva åsikt om vad som motsvarar 

utbildningen som syns i svaren: i frågeformuläret ges inte färdiga 

exempel eller specificeringar på vilka jobb som kan anses motsvara 

utbildningen.    

 

Figur 7. När fick du ditt första arbete som motsvarar examen/utbildningsnivån?  
Svar per utbildningsområde i %, ÅA = 216 
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Vi ser att en rätt betydande del – hela 15% - har haft jobb som kan anses 

motsvara utbildningsnivån redan innan man inledde sina studier. Det 

här är ett par procent mer än utexaminerade 2014 och torde spegla att 

en större andel av de utexaminerade avlägger sin andra magisterexamen 

och att andelen som antagits 2013 el senare också den är ett par procent 

högre än året innan. De här finns framförallt bland socialvetarna men 

också barnträdgårdslärare och ekonomer. 

 

Figur 8. När fick du ditt första arbete som motsvarar examen/utbildningsnivån?  
Svar per utbildningsområde i %, ÅA = 216 

 

De flesta börjar söka jobb några månader före utexamineringen och 

36,6% (2014: 43,3%) av respondenterna har då hittat jobb som 

motsvarar examen/utbildningsnivån. Medeltalet är 11,8 månader 

(2014: 15,9 mån) och är högt pga att 8% av respondenterna har hittat 

det jobbet mer än två år före examen. Den största gruppen utgörs av dem 

som hittade jobb 3-5 månader före examen. Medianen är sex månader 

liksom året innan. 58% (2014: 52%) av respondenterna har hittat jobb 

inom ett halvt år före examen, och 25% inom tre månader. De största 

grupperna utgörs av ekonomer, farmaceuter, psykologer och logopeder.   

20,0%

72,7%

31,6%

13,9%

28,6%

40,7%

25,0%

45,9%

50,0%

13,3%

20,0%

16,7%

44,4%

31,9%

40,0%

21,1%

5,6%

33,3%

37,5%

5,4%

8,3%

25,0%

40,0%

16,7%

22,2%

16,2%

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

Allmän/vuxenpedagogik

Barnträdgårdslärare

DI

Ekonomi

Farmaci

Humanistisk

Hälsovetenskaper

Lärarutbildning

Naturvetenskaper

Psykologi/Logopedi

Rättsnotarie

Samhällsvetenskaper

Socialvetenskaper

Teologi

ÅA (216)

Innan man inledde studierna Före utexamineringen Efter utexamineringen Har inte arbetat



 
19 

 

  

Knappt en tredjedel, 32% (2014: 26,5%) har hittat jobb motsvarande 

examen efter utexamineringen. Största grupperna utgörs av 

barnträdgårdslärare och lärare men här finns också hälften av 

naturvetarna och större delen av humanister och teologer. För den här 

gruppen har det tagit i medeltal 4,9 månader (2014: 3,5 mån) att hitta 

jobb som motsvarar utbildningen, lite långsammare än året innan. Av 

dessa hittade 43% (2014: 53%) jobb inom två månader och 70% (2014: 

85%) inom ett halvt år.  

En sjättedel av respondenterna, 16,2%, (2014: 17,6%) har, enligt egen 

bedömning inte arbetat med uppgifter som motsvarar 

examen/utbildningsnivån. En rätt stor del av respondenter från 

utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskaper ingår här.  

Många studerande jobbar vid sidan om sina studier och har under 

studietiden samlat en hel del arbetserfarenhet, också från sitt eget 

område. Medeltalet är 11,9 månader (2014: 12,3 mån), medianen är 7 

månader (2014: 6,5 mån). Gaffeln är 0-144 månader och 26% har jobbat 

längre än ett år.  

Andelen respondenterna som saknar arbetserfarenhet, dvs har inte 

ens praktik från ett område som kan anses motsvara det egna ämnet är 

nu 12%.  Det är en stor andel då vi vet vilken betydelse den har för 

inledningen på arbetskarriären. 6% har lämnat frågan obesvarad. En 

korskörning av relevant arbetserfarenhet under studietiden mot 

sysselsättningssituation ger följande graf: 

 

Figur 9. Antal månader för studierna relevant arbetserfarenhet under studietiden mot 

sysselsättningssituation. ÅA = 220. 
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De flesta som gör praktik inom studierna eller sommarjobbar med 

uppgifter som är relevanta för utbildningen gör det under en period om 

2-6 månader, dvs en-två praktikperioder om 2-3 månader vardera. 

Grafen ovan visar på ett tänkbart samband mellan arbetserfarenhet och 

sysselsättningssituation medan längden på arbetserfarenheten inte 

verkar ha avgörande betydelse. Här är också viktigt att komma ihåg att 

vi inte känner till andra bakomliggande faktorer.  

Vi vill gärna veta om de olika serviceformer som erbjuds i anslutning till 

utbildningen har underlättat jobbsökandet.  

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

jobbsökande och sysselsättning? ÅA = 220 

De i figuren nämnda verksamhetsformerna erbjuds alla studerande som 

valfri eller obligatorisk. I många av utbildningarna ingår obligatorisk 

eller valfri praktik, projektarbeten eller liknande. Respondenterna har 

också kunnat ange om de inte har erfarenhet av verksamhetsformerna. 

Examensarbetet har för 43% (2014: 42%) av respondenterna 

underlättat arbetssökande och sysselsättning och för 16% (13%) har det 

underlättat mycket. Olika projekt inom utbildningen har för 63% av de 

med erfarenhet av verksamhetsformen underlättat jobbsökandet något 

eller i hög grad och en fjärdedel anser att den underlättat i hög grad.  

Internationell erfarenhet anger 39% att de har (2014: 40%) och av dem 

anser 79% (67 pers.) att den underlättat något eller mycket. Andra 

arbetslivskontakter som kurser och mentorskapsprogram inom 
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utbildningen har underlättat något eller mycket för drygt 60% (87 pers.) 

av användarna.  Arbetsforums karriärservice har enligt detta betjänat 

50% av respondenterna och för 42% av dem har servicen underlättat 

något eller mycket.   

Praktiken anser man ha störst betydelse när det kommer till 

arbetssökande och sysselsättning  och 86% av de som har 

praktikerfarenhet anser att praktiken underlättat jobbsökande och 

sysselsättning,  och 62% av användarna anser att den underlättat 

mycket. Ca 33% (2014: 30%)  har inte praktikerfarenhet under 

studierna. 

Gemensamt för alla utbildningsområden är att majoriteten av de 

respondenter som varit på praktik anser att praktiken underlättat 

sysselsättningen i hög grad.  Praktiken enligt utbildningsområde: 

 

Figur 11. Hur mycket tror du att praktik underlättat jobbsökande och sysselsättning? ÅA=220 

Alla farmaceuter, lärare, barnträdgårdslärare, psykologer och logopeder 

har obligatorisk praktik inom sin utbildning vilket också speglas i grafen 

nedan. Diplomingenjörerna har obligatorisk praktik på kandidatnivån. 
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Ekonomerna är de som i minst grad använder sig av praktiken i 

studierna. De har ofta sommarjobb som är relevanta för området.   

Förutom bland ekonomerna är andelen med praktikerfarenhet låg bland 

samhällsvetare och socialvetare. Hälften av samhällsvetarna och dryga 

62% av socialvetarna har inte utfört praktik. Samtidigt kan vi konstatera 

att de som använt sig av möjligheten har haft stor nytta av den i 

jobbsökandet.  

Sociala medier används allt flitigare i sökandet efter arbetet och 

utexaminerade från ÅA utgör inget undantag. 

 

Figur 12. Har du använt dig av sociala medier i jobbsökandet, svar per utbildningsområde i % 

ÅA = 220 

Det är framförallt är ekonomer, samhällsvetarna och socialvetare som  

utnyttjat de sociala medierna när de sökt jobb. Över hälften har använt 

sig av LinkedIn och ca en tredjedel har utnyttjat Facebook. Man nämns 

också ett flertal olika hemsidor och jobbsökarportaler.  

I det följande skall vi se på arbete och lön. Vad gör utexaminerade från 

Åbo Akademi och vilken lön får de under sitt första år i arbetslivet?  
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3. ARBETE OCH LÖN 
 

Åbo Akademi första uppdrag är att utbilda experter för den 

finlandssvenska befolkningens behov9 . Ett år efter examen jobbar de 

nyutexaminerade huvudsakligen i de finlandssvenska regionerna. 

Andelen som jobbar i Österbotten är 19% (2014:  19,4%). Inom 

Egentliga Finland har en fjärdedel hittat sitt första jobb och lika stor 

andel i Nyland (2014: 26,3% resp 28,7%). En andel om 8% väljer att inte 

ange arbetsplatsens kommun och dessa har kodats som okänd. 

 

Figur 13. Region där arbetsplatsen (nuvarande) finns. ÅA=220 

Nyutexaminerades emigration har diskuterats under hela 201610 och det 

blir därför intressant att jämföra andelen som sökt sig utomlands med 

de senaste åren. En jämförelse görs med uppgifterna från 

Undervisningsförvaltningens statistiktjänst. 

                                                           
9 Åbo Akademi, Det gränsöverskridande universitetet, s 5 
10 Ex http://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/19/koloni-av-finlandssvenska-ekonomer-i-stockholm 
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Figur 14. Andelen utexaminerade utomlands enligt Vipunen.fi och andelen respondenter enligt 

ÅA/Arbetsforums uppföljning med arbetsplats utomlands 

Andelen respondenter som jobbar utomlands hösten året efter 

examensåret slår nu toppåret 2010 med drygt en halv procent och 

trenden har varit stigande sedan 2012, när andelen var 6,2%. Andelen är 

nu 10,4 (2014: 8,1%). Av respondenterna av finländsk nationalitet 

jobbar 11% utomlands.  

 

Figur 15. Region för arbetsplatsen, enligt utexamineringsort, svar i %  

 
Av de utexaminerade från utbildningsområdena i Åbo jobbar 37,8%  

(2014: 31,7%) i Egentliga Finland och knappa 3% (2014:10%) i 

Österbotten. Utomlands jobbar 12%. Mer än en fjärdedel söker sig till 

Nyland. Av de med examen från Vasa jobbar 15,2% (2014: 28%) i 

Huvudstadsregionen, 7,6% (2014: 10%) i Övriga Nyland, 3% i Egentliga 

Finland och 48,5% (2014: 40%) i Österbotten. Barnträdgårdslärarna 

från Jakobstad återfinns till största delen i Österbotten. Respondenter 
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utexaminerade från Helsingfors är mycket få till antalet och rapporteras 

därför inte. 

Utbildningsområdesvis ser samma tabell ut enligt följande: 

 

Figur 16. Region där arbetsplatsen finns enligt utbildningsområde, ÅA = 220 

Huvudstadsregionen och Nyland utgör en betydande arbetsmarknad för 

utexaminerade från Åbo Akademi och det speglas också bland 

respondenterna. Dryga 35,1% (2014: 46%) av lärarna har hittat sitt 

första jobb här, lika många i Österbotten. En stor andel av ekonomerna, 

återfinns inom Nylands område, 33,4% (2014: 44%). Naturvetare, 

humanister och farmaceuter jobbar till stor del i Egentliga Finland vid 

tidpunkten för undersökningen. Pedagogerna finns till stor del i 

Österbotten liksom barnträdgårdslärarna, 61,5% och drygt en tredjedel 

av lärarna. Av psykologerna och logopederna jobbar de flesta inom 

Nyland och Egentliga Finland. Samhällsvetarna finns till stor del inom 

Egentliga Finland och i huvudstadsregionen. Vi ser också att det inom de 

flesta utbildningsområden finns respondenter som sökt sig utomlands 

och att de största grupperna utgörs av ekonomer och humanister. 
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Figur 17. Nuvarande sysselsättningssituation i %. ÅA = 220 

I uppföljningen frågar vi upp de nyligen utexaminerades 

sysselsättningssituation.  Andelen med fasta heltidsjobb är nu 49,5% 

(2014: 41,1%), en tydlig ökning från året innan och en ökning för tredje 

året i följd. Andelen med tidsbundet heltidsarbete är 24,8% (2014: 

29,4%, 2013: 35%. Deltidsjobbarna är nu 5% (2014: 6,9%) också här en 

minskning för tredje året i följd medan andelen familjelediga i procent är 

nästan dubbelt upp från året innan  (5,9% mot 2014: 3,2%) 

Respondenterna har i medeltal haft 2,5 arbetsförhållanden under sin 

första tid i arbetslivet (2014: 2). Av respondenterna har 39,3% (2014: 

42%) haft ett arbetsförhållande under sin första tid i arbetslivet. Det 

beskriver över hälften av diplomingenjörer, ekonomer, hälsovetare, 

naturvetare, rättsnotarier och teologer. Två arbetsförhållanden har över 

40% av barnträdgårdslärarna, farmaceuterna, lärarna, psykologer och 

logopeder samt samhällsvetarna haft. Två anger att de inte haft något 

arbetsförhållande alls och fem personer anger ett antal högre än 10. De 

här finns i huvudsak inom humaniora och lärarutbildningarna. 

Utexaminerade från Åbo Akademi återfinns inom alla sektorer men den 

största arbetsgivarsektorn är fortsättningsvis den privata sektorn, tätt 

följd av kommunala sektorn. 
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Figur 18. Nuvarande arbetsgivare, sektor enligt utbildningsområde, ÅA = 205 

 

Trots att grafen ovan inte är helt optimal när det gäller att synliggöra 

detaljer visar den på skillnader i vilka stora sektorer som sysselsätter 

våra utexaminerade. Inom privata sektorn och statsägda bolag jobbar 

36,6% (2014: 33,6%), inom kommunala sektorn (kommuner, 

samkommuner, kommunförbund) jobbar 35,1% (2014:31,9%). 

Universitet och yrkeshögskolor sysselsätter 8,3% och andelen krymper 

för tredje året i rad (2014: 10,6%, 2013: 12,6%). Föreningar, stiftelser 

och församlingar sysselsätter 11,7%, på samma nivå som året innan 

(11,5%). Andelen företagare är fortsättningsvis liten, 1% (2014: 3,1%). 

Privata sektorn anställer diplomingenjörerna och ekonomerna i hög 

grad medan största delen av lärarna, barnträdgårdslärarna och 
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psykologer & logopeder återfinns inom kommunsektorn. Av 

samhällsvetarna har över en tredjedel och av socialvetarna 29% jobb 

inom förening, församling, stiftelse.   Såsom tidigare jobbar en stor del av 

naturvetarna inom universitet, nu en tredjedel, något mindre andel än 

året innan (2014: 39,1%). Av teologerna jobbar 62,5% inom 

församlingar och föreningar. 

Cirka 13% av de nyutexaminerade har erfarenhet av förmansuppgifter 

och hälften av dessa har förmansuppgifter vid tidpunkten för 

undersökningen.  

Respondenterna ombeds välja inom vilket arbetsområde/bransch de 

huvudsakliga arbetsuppgifterna finns.  Andelen utexaminerade som 

jobbar med undervisning och fostran är nu 30,4%. Administrativa 

uppgifter sysselsätter knappa 13% av de utexaminerade, 11% är 

sysselsätta inom social- och hälsovårdsarbete och 8,3% forskar.

  

Figur 19. Huvudsakligt arbetsområde/bransch. Svar i %, ÅA = 204 

Av respondenterna har 198 angett sitt nuvarande yrke. Nedan några 

exempel på första jobb enligt utbildningsområde.  
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Lärarna jobbar inom utbildning med uppgifter som 
 
Förskolelärare 

Klasslärare 

Timlärare 

Speciallärare 

Projektarbetare 

 

Ansvarig handledare 

Koordinator 

Specialklasslärare 

Specialbarnträdgårdslärare 

 

Allmän- och vuxenpedagoger jobbar som 

Gruppassistent 

Studierådgivare  

Kurs-, informationssekreterare 

Översättare 

Barnträdgårdslärarna jobbar alla som barnträdgårdslärare. 

Samhällsvetarna jobbar som 

Överinspektör 
Koordinator 
Förvaltningsrättssekreterare 
Generalsekreterare 

Journalist 
Handläggare 
Skadereglerare 
Bankrådgivare 

Socialvetarna jobbar som 

Socialarbetare 

Planerare, förvaltning 

Koordinator 

Personalsekreterare 

Redaktör 

Programansvarig

Naturvetarna jobbar exempelvis som 

Marinbiolog 

Doktorand 

Ämneslärare 

Projektgeolog 

 

 

Research scientist 

Forskningsassistent 

Limnolog 

Project manager 

Respondenter med DI-examen jobbar bland annat som 
Development manager 

Project controller 

Design engineer 

Software developer 

 

Motoringenjör  

Teacher 

Projektplanerare 

Teknisk försäljning 
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Teologerna jobbar som 

Församlingspastor 

Timlärare 

Verksamhetsledare 

Doktorand 

Ämneslärare 

Präst 

 

Ekonomerna jobbar som  

Exportchef 

Controller 

Försäkringsmatematiker 

Personalplanerare 

Kommunikationsarbetare 

Skatterevisor 

Analytiker 

Pensionsbehandlare 

Av de utexaminerade med psykolog-utbildning jobbar alla respondenter 

som psykologer och alla logopeder som talterapeuter.  Av farmaceuterna 

jobbar sgs alla som farmaceuter.  

 

Hälsovetarna jobbar som  

 
Vårdlärare 

Avdelningsskötare 

  

Studerandekoordinator 

Doktorand 

 

Humanisterna jobbar bland annat som 

 
Studierådgivare 

Timlärare 

Lektor i engelska 

Bibliotekarie 

Projektledare 

 

 

Försäkringsutredare 

Biblioteksamanuens 

Doktorand 

Ämneslärare 

Specialist 

 

 

Yrkestitlar enligt huvudämne finns på www.töissä.fi, en nationell 

webtjänst som baserar sig på universitetens nationella 

karriäruppföljningar.  

Respondenterna kan ange sin bruttolön enligt september 2016 och 69% 

av respondenterna anger sin lön.  
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Figur 20. Lön i september 2016, brutto inklusive ev lönetillägg och förmåner 

Respondenternas inkomstgaffel är bred, från 530 € till 6.000 €. Den 

största gruppen utgörs av de med en lön på 2.500-3.000 € och drygt en 

tredjedel av respondenterna har en lön på över 3.000 € ett år efter 

examen medan 11% (2014:16%) har en lön om under 2.000 €.   

I och med att gaffeln är så bred som den är blir det intressant att jämföra 

den med arbetets kravnivå, dvs jobbar man med uppgifter som 

motsvarar utbildningsnivån (se mera i kap 4). 

 
Arbetets kravnivå är betydligt 
lägre än min utbildningsnivå 2002 12 548 2050 

Arbetets kravnivå är delvis lägre 
än min utbildningsnivå 2779 28 949 2725 

Arbetet motsvarar väl min 
utbildningsnivå 2815 96 785 2800 

Arbetet är mer krävande än min 
utbildningsnivå 2685 14 659 2948 

Total 2731 150 815 2700 

 

Tabell 4. Lön enligt arbetets kravnivå, situationen september 2016, N = 150 

Vi ser att det är stora avvikelser inom alla grupper men såväl medeltal 

som median tenderar stiga med arbetets kravnivå.  Antalet respondenter 
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är dock ganska få både vad gäller de som har arbete på en kravnivå som 

betydligt understiger som överstiger utbildningsnivån. 

Medellönen är 2.731 €/mån, något högre än året innan (2014: 2708 €), 

medianlönen 2.700 €, på samma nivå som 2014 och 2012. 

 
Figur 21. Medianlön utexaminerade 2010-2015, per september året efter examen 

 

Figur 22. Lön enligt kön, n = 220. Männen är 30,9%, kvinnorna 69,1% av respondenterna. 

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är i på samma nivå som 

tidigare.  Männen har en genomsnittslön om 2.821 € (2014: 2.923 €),  

medianen är 2.900 €, oförändrad från 2014. Kvinnornas medellön är 

2.693 € (2.572 €) med medianen 2.700 €/mån. Skillnaden i medellön 

mellan män och kvinnor är 128 € (2014:351 €) en rejäl minskning i 

jämförelse med de senaste åren. När man ser på medellön enligt kön är 

det skäl att också göra en jämförelse med anställningsförhållandena. 

2550 2600 2650 2700 2750

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2700

2700

2620

2700

2740

2717

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

<2000 2000-2499 € 2500-2999 € 3000-3499 € 3500-3999 € 4000 € - ej angett

Man Kvinna



 
33 

 

 
Figur 23.  Anställningsförhållande, enligt kön, män: 50, kvinnor: 122 

Grafen ovan baserar sig på de respondenter som angett ett 

anställningsförhållande som är tillsvidare och på heltid, tidsbundet på 

heltid och på deltid. En större andel av männen har tillsvidaretjänster 

medan de tidsbundna avtalen och deltidsanställningarna är vanligare 

bland kvinnorna. När vi ännu ser på arbetsgivarsektor enligt kön får vi 

följande fördelning. 

 

Figur 24. Huvudsaklig arbetsgivare, enligt kön 

Männen återfinns i betydligt högre grad inom privata sektorn och de 

statsägda bolagen medan 44% av kvinnorna  jobbar inom den 

kommunala sektorn. Universiteten och yrkeshögskolorna sysselsätter 

dryga 8% av såväl männen som kvinnorna, medan föreningar, stiftelser, 

sociala organisationer och församlingar sysselsätter en större andel av 

männen.  

I det följande ska vi se hur de utexaminerade upplever sin examens 

funktionsduglighet på arbetsmarknaden, det som här går under namnet 

utbildningens arbetsmarknadsrelevans.   
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4. ARBETSMARKNADSRELEVANS 
 

Höga sysselsättningssiffror visar att utexaminerade snabbt och lätt får 

jobb och att det finns efterfrågan på utexaminerade på 

arbetsmarknaden. Höga sysselsättningssiffror berättar dock inte hela 

sanningen om utbildningens arbetsmarknadsvärde utan vi måste också 

se på kvalitetsaspekter, något som är högst relevant när vi mäter 

universitets genomslagskraft i samhället. Med kvalitetsaspekter avses 

här att jobbet motsvarar utbildningen och de utexaminerades egna 

karriärförväntningar, och att de utexaminerade har nytta av sina studier 

i sina arbeten. Har de utexaminerade de kunskaper och färdigheter som 

arbetsgivaren förväntar sig?  

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 25. Hur väl motsvarar kravnivån på nuvarande arbete utbildningsnivån?  Svar i % 
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Av respondenterna har 75% (2014: 71%) ett arbete vars kravnivå 

motsvarar eller är mer krävande än utbildningsnivån. En andel om 8% 

(2014: 11%) har jobb som är på en kravnivå betydligt lägre än  

utbildningsnivån, medan andelen personer vars arbete är på en delvis 

lägre kravnivå är 18%. Inga större kast syns i jämförelse med året innan.  

Enligt utbildningsområde ser fördelningen ut som följer.   

 

Figur 26. Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbetes kravnivå din utbildningsnivå? Enligt 

respondentens subjektiva bedömning per utbildningsområde i % 

Inom alla utbildningar har de flesta – men inte alla - jobb vars kravnivå 

motsvarar utbildningsnivån. Alla barnträdgårdslärare, psykologer & 

logopeder, farmaceuter och teologer anser att de har jobb som 

motsvarar eller är på en högre kravnivå än utbildningsnivån.  Vi frågar 

upp orsakerna till att man tagit emot ett jobb som inte motsvarar 

utbildningen och 34% av respondenterna svarar på frågan. Av dessa 

uppger 30% (2014: 37%) att man inte fått annat arbete, 22% har fortsatt 

med samma arbete som man hade innan man blev utexaminerad, 8% 

(2014: 11%) menar att arbetsuppgifterna är intressantare och 7% att 

lönen eller arbetsvillkoren är bättre. Hela 23% (2014: 17%) anger andra 

orsaker, som intresset för arbetsområdet eller olika privata orsaker.   
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En andra fråga för att mäta den upplevda arbetsmarknadsrelevansen av 

utbildningen är att i vilken mån de utexaminerade har användning för 

det man lärt sig i studierna. 

 

Figur 27. I vilken utsträckning kan du använda dig av det du lärt dig vid universitetet i ditt 

nuvarande arbete? n = 220 

Av respondenterna använder sig 63% (2014: 59%) kontinuerligt av det 

man lärt sig genom studierna i sitt arbete, och andelen är stigande för 

tredje året i följd. Gruppen som till en del har användning för sina 

kunskaper har blivit något mindre vilket sammantaget gör att positiv 

vikt ger 92% (2014: 88%) av respondenterna. Andelen som inte 

upplever sig ha så stor användning av sina universitetskunskaper är 

7,8% (2014:11,8%).   

Man är rätt nöjd med sin examen med tanke på sysselsättningen, och ger 

den ett medelvärde om 4,8 på skalan 1-6 (2014: 4,75). Medianen är 5 

som de senaste två åren. Av respondenterna är 27,9% (2014: 31,5%) 

mycket nöjda med sin examen, därtill 40% (2014: 55%) nöjda. De 

nöjdaste respondenterna finns bland farmaceuter, psykologer och 

logopeder, rättsnotarier, teologer och barnträdgårdslärarna. Andelen 

mycket missnöjda är 1,8% (2014: 2.4%).  
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Figur 28. Hur nöjd är du med din examen med tanke på sysselsättningen?  

1=mycket missnöjd, 6 = mycket nöjd. ÅA = 219  

Respondenterna har möjlighet att motivera sitt svar och 156 personer 

gör det. Några kommentarer: 

 

Barnträdgårdslärarna 

 Även fast jag jobbade innan min jag blev utexaminerad så har min 

examen haft en positiv inverkan på jobbmöjligheter och kompetens. Jobb 

finns, kompetenta och behöriga barnträdgårdslärare behövs. 

 Jag tycker jag fick tillräckligt med utbildning för mitt arbete. 

 Trivs med mitt yrke, har bra grundkunskap och vet var jag ska sätta 

målen för att utvecklas 

 Väldigt stor arbetsmarknad 
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Diplomingenjörerna   

 I use my learnings from ÅA on a daily basis. 

 My exam has been very useful in my new studies. I am furthering my 

studies based on the exam. 

 Min examen omfattar lite om mycket, så nästan alla saker som man kan 

göra i pappersindustrin (på produktionssidan) är åtminstone på något 

sätt bekanta. Det är dock enbart en liten grund och man är inte på något 

sätt färdig från början, utan det är nog frågan om en process att lära sig 

jobbet (vad det nu sen blir att vara). Jag har dock nytta av båda examina 

med tanke på mina arbetsuppgifter och framtid i organisationen. 

 Fast än jag är i en bransch där jag inte behöver mina tekniska kunskaper, 

så kan jag flera gånger tillämpa dem och dessutom har jag lärt mig 

sociala kunskaper genom studielivet. 

 Jag har blivit fastanställd 

 

Ekonomer 

 Har mest praktisk nytta av biämnet, men huvudämnet ger mig sådana 

kunskaper som alla inte har i branschen. 

 Examen förde mig in på branschen som jag ville. Dessutom var det först 

under studierna som jag började luska ut vad jag var intresserad av 

professionellt. 

 Jag jobbar inom den branschen jag har studerat. Däremot tycker jag inte 

att min utbildning har gett mig så mycket konkret jag kan ha hjälp av i 

arbetslivet. Examen gav mig en bred allmänbildning. 

 Den har hjälpt mig att få ett arbete jag trivs med. 

 Jag har avlagt en examen som jag är nöjd med, men läget på 

arbetsmarknaden för tillfället är inte den bäst. 

 Jag är väldigt nöjd, eftersom jag har erhållit en utbildning som är högt 

värderad på arbetsmarknaden. Jag har erhållit dessutom en omfattande 

kunskap i de ämnen jag har studerat 

 

Farmaci 

 Työllistyin heti. 

 Från utexamineringen fram till i dag har jag ännu aldrig känt oro över 

att jag inte alls kommer att hitta jobb som motsvarar min examen. 

Speciellt med tanke på hur svårt många andra unga akademiker har att 

hitta jobb som motsvarar examen är jag mer än nöjd med mitt val av 

studieämne. 

 Jag har klarat mig riktigt bra i arbetslivet med min examen 
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Humanistisk 

 Min utbildning utvecklade mitt kritiska tänkande & analytiska förmåga 

men erbjöd inte kunnande inom den nya branschen jag börjat i. 

 Huvudämnesstudierna har varit mycket bra, men mina biämnesval kunde 

ha varit bättre. 

 Olen vakituisessa virassa ja työllistyin nykyiseen työhöni välittömästi 

tutkinnon suoritettuani. 

 Jag har inte tills vidare lyckats sysselsätta mig med ett heltida jobb, men 

jag anser inte det vara pga. brister i examen. 

 Min examen är en helt essentiell förutsättning för mitt nuvarande värv 

 Jag är väldigt nöjd över att ha avlagt magistersexamen. 

 

Hälsovetare 

 En magisterexamen inom omvårdnad har blivit ett måste för att kunna 

söka ledarskapspositioner 

 Tack vare min nya utbildning har jag fått en del nya arbetsuppgifter på 

mitt arbete. 

 Inte jobbat än inom branchen men bidragit till stor och viktig personlig 

utveckling som har nytta på nuvarande arbetsplats. 

 

Naturvetare 

 Tack vare min utbildning så har jag för tillfälle ett jobb som jag tycker om 

och som är relevant till min utbildning. 

 Jag har gillat själva utbildningen och har fått precis sådant jobb jag ville 

ha. Utbildningen har gett mig en bra grund för mina nuvarande 

arbetsuppgifter. 

 Työllistyin nopeasti valmistumisen jälkeen vaikka alalla ei ole kovin hyvä 

työllisyystilanne 

 Även om många lektorer var stödjande och hade en strävan att öka 

kursutbudet för att ge viktiga färdigheter inför arbetslivet, förblev 

riktningen i studierna forskningscentrerad. Kurser som i dagens läge är 

livsviktiga i arbetslivet ordnades endast vart annat år. Dessutom var 

magistersstudierna mestadels självständiga.  

 

Allmän-, vuxenpedagogik 

 Jag fick jobb ganska snabbt efter att jag fick min examen dock inte på den 

nivån som kräver magisterexamen 

 Svårt att hitta jobb i dagens läge med en så pass allmän examen. Har ej 

direkt ngn arbetserfarenhet av mitt ämnesområde, förutom praktiken.  
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Lärare (klass, special, huslig och slöjd) 

 Jag har fått tjänst med hjälp av min examen.  

 Examen är så gott som ett krav för att få sysselsättning men trots 

examen är det svårt att få sysselsättning för längre perioder. 

 Jag har en bra grund att stå på. 

 Har nytta av så gott som varje kurs utbud som jag deltagit i. 

 Jag trivs mycket bra med mitt arbete och har ett långt biämne att 

"falla" tillbaka på ifall jag känner för en ändring. 

 Jag är nöjd med själva examen, men det är mycket svårt att hitta 

jobb och det känns ganska hopplöst att få någon lärartjänst. 

 Jag har bytt bostadsort pga att det är svårt att få jobb som lärare 

i Österbotten. Men enligt mig är detta så man bör göra. Istället för 

att vara arbetslös måste man flytta dit jobben finns. 

 Det har varit relativt enkelt att hitta sysselsättning med min 

examen. 

 Speciallärare har alltid arbete. Utbildningen gav trippel 

behörighet så jag kan också jobba som klasslärare 

 Jag är helt säker på att jag skulle trivas att jobba som spec.lärare 

i resten av mitt liv och med det sagt kan jag inget annat än vara 

nöjd med min examen 

 

Samhällsvetenskaper 

 Jag anser att det är svårt att hitta jobb som motsvarar min examen 

och har direkt med mitt huvudämne att göra. Jag tror ändå att det 

är möjligt att hitta olika typer av jobb som har med 

samhällsvetenskap att göra, när jag väl fått lite mera 

arbetserfarenhet. 

 Bra som allmänbildning många arbetsgivare efterlyser en 

högskoleexamen i nån form.  

 Sysselsättning beror på mycket annat än examen. 

 Har en kandidatexamen i statskunskap och magisterexamen inom 

media. Passar mycket bra i jobbet som journalist. 

 Svårt att få jobb på den nivå en sådan examen borde medföra 
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Socialvetenskaper 

 Har redan fastarbete. 

 Borde ha studerat socialt arbete för att bli behörig soc.arbetare 

 Utan den skulle jag inte ha det jobb jag har idag. 

 Har ett jobb där jag som magister egentligen är underkvalificerad, så jag 

får nog vara nöjd. 

 Anser att min examen uppskattas och den har gett mig jobb. 

 

Psykologi och logopedi 

 Jag är nöjd med utbildningen, tycker att jag har det bästa yrke i hela 

världen men har nog insett hur mycket som vi måste lära genom att 

arbeta. Jag tycker att utbildningen har gett teorin, men att det konkreta 

vad man gör, hur, när osv har varit en liten del. Kanske en till lite längre 

praktik skulle vara ett sätt att lösa detta. 

 Jag har inte haft några problem att få jobb. 

 Arbetsmarknaden för talterapeuter är väldigt bra just nu och 

utbildningen har gott rykte runtom i Finland. 

 Utbildningen har gett mig goda färdigheter att klara av mitt arbete. 

 Intressanta och bra studier med motiverade kursdragare och mycket 

erfarenhet.  Lätt att få praktikplats. 

 

Rättsnotarier 

 Kanske inte utbildningen motsvarar det man sedan ska göra i arbetet 

men utbildningen ger otroligt bra baskunskaper och ett tankesätt som 

hjälper en i arbetet. Eftersom magisterskedet är mer "praktiskt", 

skrivarbeten etc så kompletterar det bra examen man tog på ÅA. :) 

 

Teologi 

 Jag borde ha satsa eventuellt lite mera på min avhandling. Det skulle 

hjälpa mig i framtiden ifall jag bestämmer att forska/studera vidare. 

 Svårt att få jobb exakt inom mitt område som nyutexaminerad 

 Verkar som en bra kombination av ämnen och jag har fått bra respons. 

 Min examen motsvarar exakt min sysselsättning i.o.m. att jag jobbar som 

präst 

 

Vi ber respondenterna ta ställning till några påståenden om 

utbildningen: 



 
42 

 

 

Figur 29. Påståenden om utbildningen. 1 = Helt av annan åsikt, 6 = Helt av samma åsikt. En 

jämförelse med motsvarande påståenden 2011-2015 

Trots att skillnaderna är små går trenden i positiv riktning på alla 

påståenden. Man upplever att examen uppskattas bland arbetsgivarna 

och man ser examen som en god investering med tanke på 

sysselsättningen.  

Hur upplever man då att utbildningen förberett en för arbetslivet.  Är det 

något man saknat?  

Figur 30. Saknar utbildningen några sådana kunskaper eller färdigheter som behövs i 

arbetslivet? En jämförelse av utexaminerade 2011-2015  

Enligt jämförelsen några år tillbaka ser det ut som att ÅA blir bättre på 

att förbereda de utexaminerade på vad som komma skall i arbetslivet, 
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även om det ännu är en bit kvar.  Andelen som upplevt att utbildningen 

saknat vissa element är nu 63% mot 71% året innan, och trenden har 

varit avtagande senan 2012. Man har också möjlighet att kommentera, 

berätta vad det är man saknat och 133 kommentarer kommer in,  

Ordet praktik och praktiska erfarenheter ingår i 35 kommentarer och 

lyfts fram av alla utbildningsområden. I lika många kommentarer lyfter 

man fram praktiska kunskaper, färdigheter, övningar, där man får 

konkreta tips och möjlighet att öva på praktiska situationer. I 24 

kommentarer skriver man om kopplingen mellan teori och praktik, att 

man lär sig tillämpa den teoretiska kunskapen på exempel ur arbetslivet. 

Man lyfter också fram vikten av att skapa kontakter till arbetslivet, och 

exemplifierar med projekt och mentorskapsprogram samt att få 

information om arbetsmarknaden för sitt område och färdigheter i hur 

man marknadsför det egna kunnandet till arbetsgivare.    

Diplomingenjörerna har saknat praktiska färdigheter, kontakter till 

arbetsmarknaden, mera om programmering, teamarbete. 

Ekonomerna efterlyser också de praktiska kunskaper, färdigheter och 

möjligheter att tillämpa teorierna, en förankring av teori till arbetslivet, 

men också konkreta datafärdigheter, digital marknadsföring, bokföring, 

budgetering, företagande samt obligatorisk praktik och praktiska 

erfarenheter. 

Farmaceuterna skulle behövt få veta mera om de olika program som 

används i arbetet.  

Naturvetarna saknar praktiska färdigheter, mer fältarbete, 

tillämpningar av teorin på verkliga problem, arbetslivskontakter, 

mentoring, samarbete med företag och möjliga arbetsgivare. 

Humanisterna saknar arbetslivskontakter, arbetslivsorientering och 

företagsamhet.   Praktik, praktiska erfarenheter, mer pedagogik, 

specialpedagogik och praktisk kompetens relaterat till undervisnings-

situationer som ex agerande i gruppsituationer, ledarskap, 

företagsamhet.  
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Psykologer och logopeder skulle också de gärna ha mera praktik, flera 

praktikperioder och praktiska. Teamarbete, mera kliniska kunskaper 

och ett tydligare samarbete mellan universitetsvärlden och arbetslivet. 

Hälsovetarna saknar praktiska färdigheter och vill minska gapet mellan 

teori och praktik, ha konkreta verktyg för att kunna jobba med 

undervisning, samt mera om budgetering, ledarskap, kvantitativa 

forskningsmetoder. 

Barnträdgårdslärarna skulle gärna haft mer praktik och fått en inblick 

i allt det praktiska arbetet som kommer med: blanketter, 

föräldrakontakter, möten, samt en större dos kunskap om specialbarn 

Lärarna upplever att de haft behov av mera fältpraktik och praktik 

överlag, praktiska tips och kunnande om gruppdynamik, 

specialpedagogik, kris- och konflikthantering, ledarskap, 

dokumentation, föräldrakontakter. 

Allmän- och vuxenpedagogerna hade önskat mera praktiska 

kunskaper och erfarenheter för sitt område samt mera om 

personaladministration. 

Samhällsvetarna har haft behov av kunskaper i projektplanering och -

ledarskap, tekniska verktyg, kunskaper i finska, it, kontakter till 

arbetsmarknaden och praktik, gärna obligatorisk. 

Socialvetarna ville lära sig mera om behörighet för olika uppgifter, och 

få praktiska erfarenheter och kopplingar till arbetslivet samt 

obligatorisk praktik. 

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

träna på sociala färdigheter. 

Teologerna hade behövt mera kunskaper om förvaltning, 

personaladministration, ekonomi, ledarskap samt mer praktik och 

praktiska kunskaper för branschen.  

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.  
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Figur 31. Hur viktiga anser du följande kunskaper eller färdigheter vara i ditt nuvarande arbete? 

Hur väl utvecklade universitetsstudierna dessa arbetslivsfärdigheter? ÅA = 210 

Studier vid Åbo Akademi är bra på att utveckla studerandes 

kommunikation på svenska, deras analytiska och systematiska 

tänkesätt, deras teoretiska branschkännedom, förmågan att söka 

information samt att kommunicera på engelska och på de här punkterna 

motsvarar den utvecklade kunskapen ganska väl den nivå de 
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utexaminerade behöver i arbetslivet. Störst utvecklingsmån har 

universitetet när det gäller att utveckla den praktiska förmågan inom det 

egna området, organiserings- och koordineringsförmåga, förmåga att 

förhandla, kännedom om lagstiftningen samt att utveckla förmågan att 

kommunicera på finska. 

 

Ett par frågor om respondenternas framtidsplaner ställs ännu och med 

ett års perspektiv på arbetslivet har majoriteten, 56%, (2014: 49%) inga 

planer på att börja studera den närmaste tiden. Postgraduala studier 

ingår i planerna för 15% (2014: 13%) av respondenterna.  När det gäller 

karriärmål för de kommande fem åren  så menar hälften att de antagligen 

kommer att avancera till mer krävande specialistuppgifter medan en 

tredjedel är nöjda med nivån och innehållet i sitt nuvarande arbete.  

 

Figur 32. Karriärmål under de kommande fem åren. ÅA = 216  

Det är  bland ekonomer, diplomingenjörer, samhällsvetare och 

farmaceuter som majoriteten planerar avancera, medan de 

respondenter som är nöjdast med nivån och innehållet i sitt nuvarande 

jobb finns bland lärarna, barnträdgårdslärarna och teologerna.  

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

Allmän/vuxenpedagogik

Barnträdgårdslärare

DI

Ekonomi

Farmaci

Humanistisk

Hälsovetenskaper

Lärarutbildning

Naturvetenskaper

Psykologi/Logopedi

Rättsnotarie

Samhällsvetenskaper

Socialvetenskaper

Teologi

ÅA

Avancera Nöjd Bli företagare Byta bransch Till mindre krävande uppgifter



 
47 

 

Avslutningsvis får respondenterna sända en hälsning till sitt universitet 

eller kommentera formuläret.  

 The questionaire is good. It covers everything of interest to the 
student, the university and the employers. 

 Mer finskaundervisning behövs omgående, alla de som kommer 
jobba i Finland behöver finskan varje dag och då räcker inte en 
kurs i finska (som dessutom kan tentas bort med lilla 
språkprovet). Lägg in valbara kurser, obligatoriska, vad som 
helst. Känns lustigt att man läst mer engelska och tyska på 
akademin än finska... 

 Jag är i helhet nöjd med studielivet och studierna på ÅA. :) 
 Hej ÅA! Ta bättre hand om era studerande, speciellt de som mår 

dåligt under sin studietid och kämpar med att få en examen.  
 Uppmuntra praktik utanför universitetet för att få värdefulla 

kontakter till arbetsmarknaden. 
 Mina studieår vid ÅA har varit mycket lärorika, positiva och 

glada och jag är väldigt nöjd att jag valde min linje och 
inriktning. Ett råd jag skulle ge nya studeranden är att skaffa 
kontakter i arbetslivet under studieåren och verkligen utnyttja 
alla praktikkurser till att få foten in på arbetsplatser samt 
arbetserfarenheter. 

 Tack för en innehållsrik och mångsidig utbildning! Jag saknade 
mer praktik på fältet och mer praktisk vägledning i 
läsårsplanering och bedömning. 

 När jag nu flyttat /...utomlands.../ har jag insett vilken fantastisk 
utbildning vi har i Finland! Tack för allt ÅA! Sen har vi fantastiska 
skolor för alla barn. Det är ngt jag är mycket tacksam för och en 
orsak att flytta tillbaka till Finland för! 

 It would be very good if there would be some internships 
organized for Master's students. Since it is a two year program it 
would equip the students better and make them a better 
candidate. 

 Först och främst tack till ÅA för en utbildning av hög kvalitet där 
kritiskt tänkande, medmänsklighet, och flexibilitet stod högt!  

 Tack ÅA för det enorma stödet & generositeten till de ideella 
föreningarna och kåren. ÅA kommer att ha en plats i hjärtat för 
all tid framöver. 
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5. OM ARBETSFORUM 
 

Arbetsforum är Åbo Akademis servicepunkt i arbetslivsfrågor och 

erbjuder studerande och nyutexaminerade 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.  

Då 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.  

Figur 33. Har du använt dig av Arbetsforums tjänster? Vilka? ÅA = 220, svar i % 

Användargraden är något vansklig att mäta i och med att studerande inte 

alltid känner till att det är just Arbetsforums tjänster de använder sig av 

när de deltagit i någon av serviceformerna. I kap 3, på frågan om olika 

serviceformer inom utbildningen som underlättat sysselsättningen, har 

50% (av 216 svar) erfarenhet av Arbetsforum medan här 55% (av 215 

svar) uppger att de inte använt sig av Arbetsforums tjänster.  
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De mest använda serviceformerna är hemsidorna, praktiken samt 

handledningen i att söka jobb och/eller CV-klinikerna. Den största 

gruppen användare är de som utnyttjat en serviceform och det handlar 

då ofta om hemsidor, handledning i att söka jobb eller att man tagit del 

av service i anslutning till praktik. Över hälften anger att de inte använt 

sig av Arbetsforums tjänster och orsaken till det vill vi gärna veta:  

 

Figur 34. Om du inte har använt dig av Arbetsforum tjänster, varför inte? ÅA = 118 

Av icke-användarna anger 26% (2014: 35%) som orsak att de inte 

känner till Arbetsforum, medan den vanligaste orsaken är att man inte 

har haft behov av dem, 66% (2014: 62%). Bland övriga orsaker, 8% 

(2014: 6%) nämns, att man vistats på annan ort, att man studerar vidare 

men i flera kommentarer nämner man också hög tröskel för kontakt, 

eller att man anser att Arbetsforums service inte motsvarar den service 

man behöver, vilket för oss till nästa fråga: Hur nöjda är användarna med 

den service man fått?  

 

Figur 35. Hur nöjd är du med Arbetsforums tjänster? 1 = mycket missnöjd, 6 = mycket nöjd. 
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Användarna ger servicen ger ett medelvärde om 4,2 (2014: 4,1)  Per 

utbildningsområde är resultaten följande: 

 

Figur 36: Hur nöjd är du med Arbetsforums service? Resultaten per utbildningsområde samt 

ÅA = 119, i %  

Majoriteten av användarna är nöjda med den service man fått och 

Arbetsforum får 44 hälsningar, nedan ett plock:  

 Var finns Arbetsforum? Var är all info om arbetsforum? 

 Gör bättre reklam och var tydliga med vad som ingår i en kurs. 

 Tack vare praktiken via Arbetsforum fick jag mitt första jobb där 

jag i dag är fastanställd. 

 De tjänster som jag använt mig av hos Arbetsforum har varit 

mycket givande, och personalen är kunnig och mycket snäll. Alla 

studenter borde förstå hur värdefullt Arbetsforum är! 

 CV:n och ansökningsbrev kunde granskas ännu mera kritiskt. Har 

senare lärt mig hur korta och tydliga de måste vara. 

 Efter hjälp med cvn och arbetsansökningar började kallelserna till 
intervjuer komma, det hade de inte gjort tidigare. 

 Pusha folk att pröva på olika saker, man vet aldrig vilken 

erfarenhet som leder till jobb 

 Tack för ert arbete! Tack framför allt för att ni var så tillgängliga 

under studietiden. 
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Arbetsforum vid Åbo Akademi har som uppgift att förenkla 

steget mellan studier och arbetsliv. 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 år och fem 

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

Undersökningarna finns på arbetsforums hemsida 

www.abo.fi/arbetsforum. 

Kontakta oss gärna för mer information om arbetsmarknaden, om 

olika jobbmöjligheter för de olika examina och om resultaten från 

våra undersökningar.  

Vi finns på  

 
 

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

 
arbetsforum@abo.fi 

 


