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Kompetens ska värderas 
även i pengar
Högskolor och universitet har ett viktigt uppdrag i att stärka studenternas ställning inför 
arbetslivet. Förutom en god utbildning behövs också möjligheten att testa sina kunskaper i 
praktiken. Det skapar självförtroende och trygghet. 

Tyvärr visar Juseks arbetsmarknadsundersökning att vägen till arbetsmarknaden känns skakig för 
många nyexaminerade akademiker. De tycker att högskolor och universitet är dåliga på att erbjuda 
kontaktvägar till arbetsmarknaden i form av till exempel praktik. Det har lett till att många 
studenter jobbar gratis vid sidan av, eller efter studierna i syfte att förbättra sina möjligheter på 
arbetsmarknaden.

Att öka kontakten med arbetslivet under studierna är viktigt. Många jobbtillfällen skapas 
genom kontakter. Arbetsmarknadsdagar, studiebesök eller att skriva sitt examensarbete för en 
organisation eller företag är bra exempel. Andra vägar till att få arbetslivserfarenhet är att göra 
praktik inom ramen för utbildningen eller att vara studentmedarbetare, något som Jusek har drivit 
länge. Studentmedarbetare innebär i korthet att en student jobbar 10–15 timmar per vecka med 
studierelevanta uppgifter i ett företag, offentlig sektor eller organisation. 

Den här rapporten visar tydligt att lärosätenas samverkan med det omgivande samhället 
måste prioriteras upp. Studenter ska inte behöva jobba gratis för att förbättra sina chanser på 
arbetsmarknaden. Därför tycker Jusek att högskolan ska få ett utökat uppdrag att arbeta med det 
omgivande samhället. Dessutom behöver alla studenter få individanpassat stöd vid jobbsökande 
genom karriärcentrum eller liknande. 

Det är på detta sätt bron till arbetsmarknaden ska byggas, inte genom gratisjobbande. Att unga 
akademiker arbetar oavlönat är naturligtvis helt orimligt. Den kompetens de kan tillföra ett företag 
eller en organisation ska värderas även i kronor och ören. 

S O F I A L A R S E N
ORDFÖR AN DE I  J USEK



Hälften jobbar gratis

 

� Ja, under studietiden

� Ja, efter avslutade studier

� Ja, både under studietiden
och efter avslutade studier

� Nej

� Vet ej

UTÖVER EVENTUELL PRAKTIK,  HAR DU UTFÖRT NÅGOT ARBETE SOM HELT ELLER DELVIS 
VAR OAVLÖNAT I  SYFTE ATT FÖRBÄTTRA DINA MÖJLIGHETER PÅ ARBETSMARKNADEN?

32%

6%

6%

55%

1%

Hela 44 procent av de nyexaminerade uppger att de arbetat helt eller delvis oavlönat för att 
förbättra sina chanser att få jobb. Vanligast är att man jobbar gratis under studietiden, men sex 
procent utförde arbetet efter avslutade studier. Ytterligare sex procent jobbade helt eller delvis 
oavlönat både under studietiden och efter avslutade studier. I gruppen kommunikatörer är andelen 
ännu större. Bland dem svarar 60 procent att de jobbat helt eller delvis oavlönat. 

M A J O R ITE TE N T YCK E R AT T H Ö G S KO L A N B R I S TE R I  A R B E T S LI VS KO NTA K TE R 

� Stämmer helt

� Stämmer delvis

� Stämmer inte särskilt

� Stämmer inte alls

� Vet ej

JAG UPPLEVER ATT MIN HÖGSKOLA/MITT UNIVERSITET UNDERLÄTTADE FÖR MIG
I  KONTAKTEN MED ARBETSLIVET

25%

10%

29%

34%

2%
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� Stämmer helt

� Stämmer delvis

� Stämmer inte särskilt

� Stämmer inte alls

� Vet ej

JAG UPPLEVER ATT JAG VIA MIN HÖGSKOLA/MITT UNIVERSITET FICK TILLRÄCKLIG 
INFORMATION OM VILKA ARBETEN SOM MIN UTBILDNING KAN LEDA TILL

De nyexaminerade är inte nöjda med hur högskolorna arbetar med arbetslivskontakter. Hela 
64 procent svarar att de inte instämmer på frågan om de upplever att högskolan/universitet 
underlättade i kontakten med arbetslivet.

Jusek har också frågat om högskolan/universitetet gett de nyexaminerade tillräcklig information om 
vilka arbeten utbildningen kan leda till. Frågan har ställts i många år och skillnaderna mellan åren 
är mycket små. År 2015 svarade en klar majoritet, 57 procent, att de instämmer helt eller delvis i 
att högskolan/universitetet gett tillräcklig information om vilka arbeten utbildningen kan leda till, 
men hela 42 procent instämde inte i påståendet.

Många av de nyexaminerade uppger också att de i slutet av studietiden oroade sig för att inte 
få jobb efter examen, eller för att ekonomin inte skulle gå ihop. Undersökningen visar att de 
som oroade sig mest var de som inte var nöjda med högskolornas information om vilka arbeten 
utbildningen kan leda till, eller tyckte att högskolan/universitetet inte underlättade kontakten med 
arbetslivet i tillräcklig utsträckning. 

FÅ M ÖJ LI G H E TE R TI LL P R A K TI K 

� Ja

� Nej

2009

2011

2013

2015

� Ja, men den gav 
inga poäng

� Ja, som gav 1—15 
poäng

� Ja som gav 16 
poäng eller mer

� Nej

HAR DU HAFT PRAKTIK INOM RAMEN FÖR DIN UTBILDNING?
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64%

36%
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Möjligheterna till praktik för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och 
samhällsvetare är fortsatt små, även om vi kan se en liten förbättring. I årets undersökning svarade 
64 procent, eller nästan två tredjedelar att de inte haft praktik inom ramen för utbildningen, att 
jämföra med år 2009 då 71 procent svarade att de inte haft praktik. 

� Ja, mycket

� Ja, delvis

� Nej

� Vet ej

VAR PRAKTIKEN VIKTIG FÖR ATT DU SKULLE FÅ DITT NUVARANDE ARBETE?

28%

35%

32%

5%

Praktiken är viktig för de nyexaminerade. Bland de som haft praktik inom ramen för utbildningen 
uppger 63 procent att den var mycket eller delvis viktig för att få det nuvarande arbetet. 

� Stämmer helt

� Stämmer delvis

� Stämmer inte särskilt

� Stämmer inte alls

� Vet ej

JAG UPPLEVER ATT JAG UNDER STUDIETIDEN FICK TILLRÄCKLIGA MÖJLIGHETER TILL PRAKTIK

15%

15%

14%

53%

3%

Möjligheterna till praktik under studietiden upplevs som bristfälliga. Majoriteten, 67 procent, 
upplever att de inte fick tillräckligt med praktik under studietiden.



Om undersökningen
Sedan slutet av 60-talet genomför Jusek en arbetsmarknadsundersökning för att bland annat ta 
reda på hur och var nyexaminerade akademiker får sina första jobb. Undersökningen ger också svar 
på frågor om ingångslöner, synen på karriär och hur nöjda studenterna är med sin utbildning.

Årets undersökning genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Jusek under perioden 
februari–mars 2015. Först genomfördes en enkätundersökning som sedan kompletterades med 
en urvalsundersökning bland de respondenter som inte hade besvarat enkäten. De upp gifter 
som presenteras är sammanvägda resultat som är representativa för hela gruppen nyexami nerade 
när det gäller viktningsvariablerna. De enda undantagen är uppgifterna om verksamhets- och 
arbetsområden, vilka exkluderades från telefonintervjuerna och endast baseras på enkät under-
sökningen. Tillförlitligheten i statistiken bedöms därmed som mycket stor.

I urvalet ingår nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer 
och samhällsvetare, såväl medlemmar i Jusek som icke-medlemmar. De är födda 1979–1993 och 
har tagit examen under perioden september 2013–augusti 2014. Undersökningen genomfördes 
som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar och som en totalundersökning bland Juseks 
medlemmar. Totalpopulationen innehöll 13 506 personer och det slutliga nettourvalet omfattade 
6 785 personer. Svarsfrekvensen var 36 procent räknat som antalet svar genom antalet utskick.

VAD  
HÄNDER  

EF TER 
EX AMEN?



J U S E K T YCK E R

AT T A K A D E M I K E R S K A G E S I N D I V I DA N PA S SAT S TÖ D V I D J O B B S Ö K A N D E

Högskolan ska erbjuda studenterna stöd i kontakten med arbetslivet under studierna genom 
till exempel praktik och arbetsmarknadsdagar. Studenterna ska också få individanpassat stöd 
vid jobbsökande genom karriärcentrum eller liknande, där det finns kunskap om akademikers 
arbetsmarknad.

Det är viktigt att den nyexaminerade ges möjlighet att hitta ett kvalificerat jobb. För att 
sam hället och ekonomin ska fungera bra behöver de förmågor som finns tillgängliga för 
arbets marknaden användas på bästa sätt. Om matchningen inte fungerar finns risk att den 
nyexaminerade inte använder sin kompetens i sitt arbete. Om arbetet inte ligger i linje med 
kvalifika tionerna finns risken att individen aldrig kommer ifatt lönemässigt och att hen blir 
kvar på ett mindre kvalificerat jobb under en längre tid.

Idag står individen alltför ofta ensam. Även nyexaminerade som är arbetssökande måste 
få möjlig het till stöd. Arbetsförmedlingens stöd till nyexaminerade akademiker är nästintill 
obefintligt. Arbetsförmedlingens uppdrag måste därför ses över så att de erbjuder adekvat 
stöd till ny examinerade akademiker.

AT T N Y E X A M I N E R A D E S K A H A M ÖJ LI G H E T TI LL E KO N O M I S K TRYG G H E T E F TE R 
AVS LU TA D U TB I LD N I N G

Många studenter har med dagens regelverk inte rätt till arbetslöshetsersättning efter av slutade 
studier. Det finns därför en risk att de står utan försörjning efter utbildningen. Ny examinerade 
studenter som söker men ännu inte har ett arbete bör i övergången mellan studier och arbete 
ha möjlighet till någon form av ekonomiskt stöd.

Steget till arbetslivet  
behöver förbättras

L Ä S M E R O M J US E K S S TU DI E LIVS P O LITIS K A  
S TÄLLN I N G S TAGAN D E N PÅ J US E K . S E



Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhälls
vetare. Med 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är medlem i Saco och 
partipolitiskt obundet.
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