
  

Karriäruppföljning för 2015 
utexaminerade alumner  

Besvara frågorna genom att välja numret för det lämpligaste 
alternativet eller skriva svaret i fältet för öppna svar.  

BAKGRUNDSFRÅGOR 
Uppgifterna om den examen du avlagt 2015 har vi fått från 
studieregistret. Vi vill gärna veta om eventuella övriga studier. 

1. Hade du avlagt andra yrkesinriktade examina 
eller examen på högskolenivå före examen som du 
avlade 2015? 

1 nej 

2 ja, namn på examen/examina ________________ 

 ________________________________________ 

2. Har du deltagit i utbildning efter examen som du 
avlade 2015? 
Välj lämpliga alternativ.   

1 Jag har deltagit i/avlagt examen i yrkesinriktad 
 specialistutbildning, behörighetsutbildning e.d. Vilken?
 _________________________________ 

2 Jag har avlagt en annan examen. Vilken?
 _______________________________________ 

3 Jag har avlagt studier med sikte på en annan 
 högskoleexamen. Inom vilket område/vilken examen?
 _______________________________________ 

4 Jag har avlagt kurser i vetenskapliga/konstnärliga 
 fortsatta studier (forskarstudier). Inom vilket område? 
 ______________________________ 

5 Jag har deltagit i kortare utbildningar eller kurser. 

6 Jag har inte deltagit i utbildning. 

HUR NÖJD ÄR DU MED DIN EXAMEN? 
Med hjälp av följande frågor försöker vi få en bild av vad du 
anser om din examen nu, fem år efter att du utexaminerades. 
Vi använder informationen för att utveckla utbildningen. 

3. Bedöm den examen som du avlade 2015 utifrån 
följande påståenden. 

Välj det lämpligaste alternativet. 1 = helt av annan åsikt, 
 2 = av annan åsikt, 3 = delvis av annan åsikt, 4 = delvis av 
samma åsikt, 5 = av samma åsikt, 6= helt av samma åsikt. 

1. Arbetsgivarna uppskattar min 
examen. 

1 2 3 4 5 6 

2. Jag skulle rekommendera min 
utbildning för andra. 

1 2 3 4 5 6 

3. Lärandemålen lyftes tydligt fram i 
studierna. 

1 2 3 4 5 6 

4. Utbildningen gav tillräckliga 
färdigheter för arbetslivet. 

1 2 3 4 5 6 

5. Under utbildningen lyftes 
entreprenörskap fram som ett 
karriäralternativ. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

4. Med tanke på din karriär, hur nöjd är du med 
den examen du avlade 2015 i sin helhet? 

1 mycket missnöjd  

2 missnöjd 

3 något missnöjd  

4 ganska nöjd 

5 nöjd   

6 mycket nöjd  

Motivera ditt svar.  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Vid behov finns det mer skrivutrymme på den sista sidan. 

KARRIÄRUTVECKLING 
Följande frågor anknyter till din karriärutveckling. Det är 
viktigt för oss att få information även om avbrott i karriären. 

5. Vilka av följande alternativ beskriver bäst din 
karriär som helhet hittills? 

1 Utan avbrott anställd av samma arbetsgivare eller 
 som företagare sedan jag utexaminerades. 

2 Flera olika arbetsgivare eller visstidsanställningar 
 eller uppdrag eller arbete med stipendium. Inga 
 nämnvärda avbrott. 

3 Flera olika arbetsgivare eller arbetsuppgifter och   
mellan dem avbrott, studier eller 
arbetslöshetsperioder. 

4 Arbetslöshet med korta avbrott i form av 
 visstidsanställningar, praktikperioder samt 
 korttidsanställningar eller frilansjobb. 

5 I huvudsak utanför arbetskraften: till exempel studier 
 och/eller föräldraledighet merparten av tiden. 

6 Annat, vad? ________________________________ 

 __________________________________________

 __________________________________________ 

6. För hur många arbetsgivare har du arbetat 
efter din utexaminering (inkl. din nuvarande 
arbetsgivare)?  

____________ st. 

 

Svara på webben: 

 



 

  

7. Har du efter din utexaminering varit företagare, 
yrkesutövare eller jobbat frilans?  
Välj alternativet som bäst beskriver din situation. 

1 nej 

2 Ja, största delen av/hela min inkomst består av 
 arbeten som jag gjort som företagare/frilans. 

3 Ja, största delen av/hela min inkomst bestod av 
 arbeten som jag tidigare gjort som företagare/frilans, 
 men nu är jag anställd. 

4 Ja, jag har gjort/jag gör då och då uppdrag/ 
 frilansarbeten, men de är inte min huvudsakliga 
 inkomstkälla eftersom jag även är anställd. 

5 Ja, jag gör uppdrag/frilansarbeten men de räcker inte 
 till för att trygga min inkomst, jag är inte anställd. 

8. Om du varit företagare, 
a. i hur många företag har du varit 
grundare/delägare efter din utexaminering? 

______________ i företag. 

b. hur många personer har ditt företag sysselsatt 
förutom dig själv? 

______________ personer.  

9. Har du efter din utexaminering varit  

 
a. borta från arbetslivet på grund av 
familjeledigheter? 

1 nej 

2 ja, längd ______ år____ mån. 

b. borta från arbetslivet på grund av arbetslöshet 
(inkl. permitteringar)? 

1 nej 

2 ja _______ gånger, längd____ år____ mån. 

c. borta från arbetslivet på grund av annan orsak? 

1 nej 

2 ja, orsak ____________, längd____ år____ mån. 

10. Hur nöjd är du med din karriär hittills?  

1 mycket missnöjd  

2 missnöjd 

3 något missnöjd  

4 ganska nöjd 

5 nöjd   

6 mycket nöjd  

Motivera ditt svar.  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

Vid behov finns det mer skrivutrymme på den sista sidan.  

 

 

NUVARANDE ANSTÄLLNING OCH DESS 
KARAKTÄR 
Följande frågor rör din nuvarande situation. Informationen 
används bland annat inom karriärvägledningen för 
studerande som konkreta exempel på arbetsgivare och 
branscher inom vilka studerande inom olika områden har fått 
sysselsättning. 
 
ANVISNINGAR  

• Om du för tillfället har till exempel familje- eller 
studieledighet, besvara frågorna utifrån arbetsplatsen 
som du tog ledigt från.  

• Om du för tillfället inte jobbar eller jobbade, då du till 
exempel fick familjeledigt, besvara frågorna i tillämpliga 
delar.  

• Om du är företagare, yrkesutövare eller frilans, 
besvara frågorna i tillämpliga delar. 

11. Vilka av följande alternativ beskriver bäst din 
situation nu? 

Välj ett alternativ 
1 permanent heltidsanställning 

2 tidsbunden heltidsanställning 

3 deltidsanställning 

4 självständig företagare/yrkesutövare/frilans  

 (eget FO-nummer) 

5 flera samtidiga anställningar (arbete med skattekort) 

6 sysselsatt/arbetspraktik 

7 arbetslös arbetssökande 

8 arbetspolitisk utbildning eller motsvarande 

9 studier på heltid (leder till examen eller betyg) 

10 familjeledig (från anställning) 

11 familjeledig (ingen anställning) 

12 arbete med stipendium 

13 utanför arbetskraften (värnplikt e.d.) 

14 annat, vad? ______________________________ 

12. Vilken var/är din huvudsakliga arbetsgivare 

Välj ett alternativ  
1 kommun eller samkommun 

2 staten 

3 stort företag (250 anställda eller mer) 

4 litet eller medelstort företag (under 250 anställda) 

5 eget företag/jag sysselsatte mig själv 

6 organisation, stiftelse, församling eller motsvarande 

7 universitet 

8 yrkeshögskola 

9 annan, vilken? _____________________________ 

13. Vilka av följande beskrev/beskriver bäst 
innehållet i dina arbetsuppgifter? 

Du kan välja flera alternativ. 
1 forskning 

2 undervisning eller fostran 

3 lednings- eller chefsuppgifter 

4 konsultation eller utbildning 

5 kundarbete/patientarbete 

6 marknadsföring och försäljning 

7 planerings-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter 

8 kommunikations- och  mediearbete 

9 kontorsuppgifter 

10 konstnärligt arbete 

11 juridiskt arbete 

12 kyrkligt arbete 

13 uppgifter inom finansiering och ekonomiförvaltning 

14 annat, vad? _____________________________ 

 



  

14. Välj bland alternativen till frågorna ovan det som 
bäst beskriver din huvudsakliga arbetsuppgift. 

Ange numret på endast ett alternativ   

 

_____________________ 

 

15. Vilken är din titel eller tjänstebeteckning? 

__________________________________________ 

16. Vad heter din huvudsakliga arbetsgivare? 

__________________________________________ 

Arbetsgivarnas namn används endast inom studerandenas 
karriärvägledning som exempel på arbetsgivare inom 
branschen. 

17. På vilken ort finns din arbetsplats/ditt företag?  

__________________________________________ 

Om du arbetar utomlands, uppge landet i stället för orten. 

SYSSELSÄTTNINGENS KVALITET 
Med hjälp av följande frågor följer vi upp hur utexaminerade 
upplever sitt arbete i förhållande till sin utbildning.  

18. Var den högre (lägre) högskoleexamen som du 
avlade 2015 ett krav för ditt nuvarande arbete?  

1  nej   2  ja   3 vet inte  

19. Bedöm den examen som du avlade år 2015 och 
ditt nuvarande arbete enligt följande påståenden.  

Välj det lämpligaste alternativet. 1 = helt av annan åsikt, 
 2 = av annan åsikt, 3 = delvis av annan åsikt, 4 = delvis av 
samma åsikt, 5 = av samma åsikt, 6= helt av samma åsikt. 

1. Jag kan i mitt nuvarande arbete 
utnyttja väl de kunskaper och 
färdigheter som jag lärt mig vid 
universitetet. 

1 2 3 4 5 6 

2. Kravnivån på mitt arbete 
motsvarar väl min 
universitetsutbildning. 

1 2 3 4 5 6 

20. Om ditt nuvarande arbete inte motsvarar väl din 
utbildningsnivå, vilken var den viktigaste orsaken att 
ta emot arbetet?  

1 Jag fortsätter i arbetet som jag hade redan innan jag 
 utexaminerades. 

2 Jag har inte fått arbete som motsvarar min utbildningsnivå. 

3 Arbetet är intressantare. 

4 Lönen och/eller anställningsvillkoren är bättre. 

5 Annan utbildning har lett till mina nuvarande uppgifter. 

6 Jag har inte velat ha arbete som motsvarar min 
 utbildningsnivå. 

7 Annat, vad?_____________________________ 

21. Vilken är din genomsnittliga bruttolön eller 
månadsinkomst i euro (regelbundna tillägg, 
naturaförmånernas beskattningsvärde och 
övertidsersättningar medräknade)?  
 
___________________________________€/mån 

 

ARBETE OCH KUNNANDE 
Med frågorna i detta avsnitt utreder vi bland annat hur 
universitetsstudierna har utvecklat de färdigheter som du 
behöver i arbetet. 
 
ANVISNINGAR: 

• Om du har till exempel familje- eller studieledighet, 
besvara frågorna utifrån arbetsplatsen som du tog ledigt 
från. 

• Om du för tillfället inte jobbar eller jobbade, då du till 
exempel fick familjeledigt, besvara frågorna i tillämpliga 
delar.  

• Om du är företagare, yrkesutövare eller frilans, besvara 
frågorna i tillämpliga delar.  

22. Bedöm hur följande faktorer har påverkat din 
sysselsättning efter utexamineringen. Besvara 
frågorna utifrån hela din karriär efter 
utexamineringen. 

 
Välj det lämpligaste alternativet. 
1 = inte alls viktigt 
2 = endast ringa betydelse 
3 = i någon mån betydelse 
4 = ganska viktigt 
5 = viktigt 
6 = mycket viktigt 
0 = alternativet berör inte mig 
 
OBS! Om du till exempel inte alls har internationell erfarenhet, 
välj alternativ 0.  
 
1 ämneskombinationen i din 
examen 

1 2 3 4 5 6 0 

2. praktik 1 2 3 4 5 6 0 

3. annan arbetserfarenhet 1 2 3 4 5 6 0 

4. övriga studier eller 
utbildningar (inte sådana som 
ingår i examen som du avlade 
2015) 

1 2 3 4 5 6 0 

5. erfarenhet som anknyter till 
organisationsarbete eller 
hobbyer 

1 2 3 4 5 6 0 

6. internationell erfarenhet 1 2 3 4 5 6 0 

7. kontakter/kontaktnätverk 1 2 3 4 5 6 0 

8. förmåga att berätta om egna 
färdigheter 

1 2 3 4 5 6 0 

9. aktivitet och profilering i 
sociala medier 

1 2 3 4 5 6 0 

10. annat, vad? 
__________________________ 

1 2 3 4 5 6 0 

 

Motivera ditt svar om du vill. Du kan även berätta om 
andra faktorer som påverkat din sysselsättning. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Vid behov finns det mer skrivutrymme på den sista sidan. 

 

 



  

23. Hur viktiga är följande kunskaper och färdigheter i ditt nuvarande arbete? Hur utvecklade 
universitetsstudierna arbetslivsfärdigheterna i fråga?  

ANVISNING: Om du för tillfället inte är i arbetslivet, bedöm utifrån din senaste arbetsplats. Välj de lämpligaste alternativen för 
varje punkt.  
 

 

Hur viktiga är följande 
kunskaper och 
färdigheter i ditt 
nuvarande arbete?  

1 = inte alls viktigt 
2 = endast ringa betydelse 
3 = i någon mån betydelse 
4 = ganska viktigt 
5 = viktigt 
6 = mycket viktigt 
 

 

Hur utvecklade 
universitetsstudierna 
arbetslivsfärdigheterna i 
fråga? 

1 = inte alls 
2 = endast lite 
3 = något 
4 = ganska mycket 
5 = mycket 
6 = synnerligen mycket  
 

1. teoretiskt kunnande 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

2. praktiskt kunnande 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

3. färdigheter för analytiskt och systematiskt tänkande  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

4. färdigheter i informationssökning 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

5. problemlösningsfärdigheter 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

 
6. organiserings- och koordineringsfärdigheter 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

7. projekthanteringsfärdigheter 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

8. förmanskunskaper 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

9. samarbetsförmåga  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

10. förhandlingsförmåga 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

 
11. förmåga att uppträda 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

12. undervisnings-, utbildnings- och 
handledningsfärdigheter 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

13. verka i en mångkulturell miljö 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

14. kännedom om lagstiftningen 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

15. kännedom om grunderna i affärsverksamhet/ 
ekonomiförvaltning 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

 
16. färdigheter i informations- och kommunikationsteknik 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

17. kommunikation på finska 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

18. kommunikation på svenska 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

19. kommunikation på engelska  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

20. kommunikation på andra språk, vilka? 
__________________________ 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

 
21.förmåga att lära sig och tillägna sig nytt  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

22. kreativitet 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

23. tvärvetenskaplighet/fungera i mångprofessionella 
grupper 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

24. stresstålighet 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

25. färdigheter att bilda nätverk 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

26. självstyrande/eget initiativtagande  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

27. entreprenörs-/företagarförmåga 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 

 

24. Hurdana färdigheter eller hurdan kompetens skulle du uppmuntra nuvarande studerande att skaffa sig 
med tanke på framtidens arbetsliv? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Vid behov finns det mer skrivutrymme på den sista sidan. 

 

 



Vill du få information om enkätresultaten eller 
eventuella följande karriäruppföljningar?  

Din e-postadress _________________________ 

E-postadresserna kopplas inte ihop med enskilda svar och 
används inte för annat än kommunikation rörande 
karriäruppföljningen.  

 

 

 

 

 

 

Här kan du om du så önskar fortsätta med svaren på frågorna från föregående sidor (ange också numret på 
frågan). Du kan även kommentera enkätblanketten eller ge respons på karriäruppföljningen.  

 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

  

Tack för ditt svar!  

Se på adressen töissä.fi 

var personer inom ditt 

eget område har 

sysselsatts. Tjänsten 

grundar sig på resultaten 

från tidigare års 

karriäruppföljningar. 



 

Särskilt tema för karriäruppföljningsenkäten 2020: Coronaviruspandemins konsekvenser  

Den globala coronaviruspandemin och de ekonomiska begränsningsåtgärderna som vidtagits för att 
bromsa och förhindra virusets spridning inverkar starkt på arbetsmarknadsläget i Finland och i andra 
länder 2020.  Universiteten samlar in information från dem som utexaminerades 2015 om hur krisen har 
inverkat på sysselsättningen och arbetets innehåll för dem som utexaminerats från universitet.  

1. Påverkade coronapandemin och de ekonomiska begränsningsåtgärderna ditt 
sysselsättningsläge under tiden 1.3.-30.9.2020? 

1. Ja 
2. Nej  
3. Vet inte 

2.  Om du svarade ja, specificera hur coronapandemin och de ekonomiska 
begränsningsåtgärderna påverkade ditt sysselsättningsläge 1.3.-30.9.2020.  

Välj för varje datum det alternativ som bäst beskriver din situation under dagen i fråga.  

Din situation den 1.3.  1.5.  1.8. 1.10. 

1. I arbetsavtalsförhållande (ej permitterad)     

2. Permitterad på deltid      

3. Permitterad på heltid för viss tid     

4. Permitterad på heltid tills vidare      

5. Arbetslös/jag slutade min företagsverksamhet/att 
vara freelancer   

    

6. Företagare/freelancer/yrkesutövare      

7. Studier som huvudsyssla     

8. Utanför arbetskraften (t.ex. familjeledighet eller 
värnplikt eller civiltjänst) 

    

9. Annat, vad     

3. Berätta med egna ord hur coronapandemin och de ekonomiska begränsningsåtgärderna har 
inverkat på ditt sysselsättningsläge. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

4. Hur har coronapandemin och de åtgärder som vidtagits för att bromsa spridningen av viruset 
påverkat innehållet i ditt arbete, dina arbetssätt eller de kunskaper som krävs i ditt arbete?     

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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