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Arbetslösheten minimal - utexaminerade från 
Soc&kom 2000–2014 
Under perioden 2000-2014 utexaminerades sammanlagt 961 personer från Svenska social- och 
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (Soc&kom). I det följande granskas hur denna 
grupp placerat sig i arbetslivet1.  

Uppgifter om huvudsaklig verksamhet, yrke och hemort har erhållits från Statistikcentralen. I 
tabellerna från Statistikcentralen ingår inte personer som mer eller mindre stadigvarande bor 
utomlands. Dessa utgör omkring 7 % av de utexaminerade.  

 

De utexaminerade  
Under den nu granskade tidsperioden utexaminerades sammanlagt 961 personer. Fördelningen 
efter huvudämne och examensår framgår ur tabell 1. 

Tabell 1: Utexaminerade efter huvudämne och examensår 2000–2014 

Examensår 

Huvudämne 

Totalt 
Journalistik Rätts-

vetenskap 
Socialt 
arbete 

Stats-
kunskap  Sociologi Social-

psykologi 

        
Totalt 217 5 241 229 132 137 961 

        
2000-2004 63 1 80 92 33 46 315 
2005-2009 78 4 80 60 54 35 311 
2010-2014 76 0 81 77 45 56 335 
                

Namnen på huvudämnena har till en del ändrats under den nu granskade tidsperioden. De är även i en del fall något förkortade. För 
perioden 2000–2004 har ett fåtal personer med sociologi eller socialpsykologi som huvudämne förts till andra huvudämnesgrupper. 
Källa: Studeranderegistret för Helsingfors universitet. 

 

                                                                 
1 Studien utgör en uppföljning av en tidigare undersökning (Hägglund m.fl. 2007, Starck 2007), i 
vilken de som utexaminerats under perioden 1990–2004 stod i fokus. Undersökning kompletterar 
även en studie över magistrar med Soc&kom-bakgrund 2000–2009 (Starck 2013), även om de som 
avlagt en högre akademisk examen nu inte granskas separat. För jämförelsematerial om samtliga 
svenskspråkiga magistrar vid Helsingfors universitet, se Cornér m.fl. (2012).   

 



Då de studerade utexaminerades var de i medeltal omkring 27 år gamla. I slutet av år 2014 var 
medelåldern ca 34 år. Statistikcentralens uppgifter är från detta datum. Åldersspridningen är 
relativt stor, men omkring 90 % var vid referenstidpunkten mellan 25 och 44 år gamla.  

Kvinnorna dominerar och utgör sammanlagt 82 % av den undersökta gruppen. Andelen 
finskspråkiga bland de utexaminerade torde vara omkring 12 %2. 

Det föreligger inte färska uppgifter om andelen utexaminerade som även avlagt en 
magisterexamen. Av dem som avlagt en lägre högskoleexamen vid Soc&kom under perioden 
2000–2009 hade något under hälften avlagt en högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet 
före september 2012 (Starck 2013, 8). Andelen torde vara omkring den samma för den nu aktuella 
kohorten.   

Av de utexaminerade bosatta i Finland bor de allra flesta i Nyland. Här bor 792 personer eller 89 % 
av alla dem som är bosatta inom landets gränser. Omkring tre av fyra utexaminerade bor inom 
Helsingforsregionen (74 %).  I landskapet Österbotten + Karleby återfinns 71 personer eller 8 % av 
den nu aktuella populationen.  

Enligt högskolans statistik över antagna 2005–2013 var 82 % hemma i Nyland och 64 % i 
Helsingforsregionen. Sammanlagt 12 % kom från Österbotten. Det verkar därför som om en stor 
del av österbottningarna återvänt hem efter avslutade studier. Tyvärr saknas färska exakta 
uppgifter om andelen som flyttat tillbaka till sina hemtrakter.  

                                                                 
2 Under perioden 2005–2013 utgjorde personer med finsk skolbakgrund enligt högskolans statistik 12 % av de intagna.  



Tabell 2: Utexaminerade 2000–2014 efter hemkommun 31.12.2014 

Landskap, kommun Personer 
   

Hela landet 889 
Nyland  792 

 Helsingfors 510 
 Esbo 103 
 Borgå 41 
 Vanda 33 
 Raseborg 22 
 Kyrkslätt 18 
 Sibbo 14 
 Grankulla 10 
 Lovisa 8 
 Lojo 7 
 Sjundeå 6 
 Övriga kommuner 20 

Egentliga Finland 12 
 Åbo 5 
 Övriga kommuner 7 

Österbotten 65 
 Vasa 25 
 Jakobstad 9 
 Korsholm 7 
 Pedersöre 6 
 Övriga kommuner 18 

Mellersta Österbotten 7 
 Karleby 6 
 Övriga kommuner 1 

Åland  7 
 Mariehamn 5 
 Övriga kommuner 2 

Övriga landskap 6 
      

Källa: Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 

 

  



Huvudsaklig verksamhet  
Statistikcentralens klassificering över huvudsaklig verksamhet grundar sig på administrativa 
register. De färskaste uppgifterna gäller tidpunkten 31.12.2014 och är då detta skrivs drygt ett år 
gamla.  

Klassifikationens huvudgrupper utgörs av sysselsatta, arbetslösa, studerande, pensionärer samt de 
som av andra orsaker står utanför arbetskraften. Då samma person ibland kan föras till flera 
grupper används en prioritetsordning: Först avskiljs de arbetslösa utgående från uppgifter i 
arbetsministeriets register. Därefter bestäms de sysselsatta. En person som arbetar vid sidan av 
studierna klassificeras därför som sysselsatt.  



Tabell 3: Utexaminerade 2000–2014 efter huvudsaklig verksamhet 31.12.2014,  
huvudämne och examensår  

Huvudämne, 
examensår Totalt Sysselsatta Arbetslösa Studerande Pensionärer Övriga 

              
Totalt 889 766 13 61 7 42 
   2000-2004 290 261 4 5 4 16 
   2005-2009 286 254 4 6 3 19 
   2010-2014 313 251 5 50 0 7 

       

Journalistik 187 172 1 8 1 5 
   2000-2004 52 49 0 1 1 1 
   2005-2009 68 63 1 1 0 3 
   2010-2014 67 60 0 6 0 1 

       

Socialt arbete 231 203 2 14 5 7 
   2000-2004 78 74 0 0 2 2 
   2005-2009 74 65 1 0 3 5 
   2010-2014 79 64 1 14 0 0 

       

Statskunskap 221 188 6 13 1 13 
   2000-2004 86 76 3 0 1 6 
   2005-2009 61 54 2 2 0 3 
   2010-2014 74 58 1 11 0 4 

       

Sociologi 122 95 4 13 0 10 
   2000-2004 30 23 1 3 0 3 
   2005-2009 50 44 0 0 0 6 
   2010-2014 42 28 3 10 0 1 

       

Socialpsykologi 128 108 0 13 0 7 
   2000-2004 44 39 0 1 0 4 
   2005-2009 33 28 0 3 0 2 
   2010-2014 51 41 0 9 0 1 
              

Källa: Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Personer med rättsvetenskap som huvudämne  
har förts till statskunskapen.  

 

Närapå alla som utexaminerats från Soc&kom under perioden 2000–2014 klassificerades som 
sysselsatta eller studerande 31.12.2014. Andelen arbetslösa uppgick till 13 personer eller 1,5 %.  

En granskning enligt huvudämne och examensår visar inga tydliga mönster. Man kan observera att 
ingen av dem som haft socialpsykologi som huvudämne klassificerats som arbetslös. ”Arbetslöshet 
verkar --- inte vara något större problem bland dem som besvarat förfrågan” skriver Anna Henning-Lindblom (2015, 



20) utgående från en survey riktad till utexaminerade socialpsykologer från Soc&kom. Andelen arbetslösa är 
högst eller 3,3 % bland dem som haft sociologi som huvudämne. Men även här rör det sig endast 
om fyra av sammanlagt 122 utexaminerade. Examensåret verkar inte heller vara avgörande för 
risken att klassificeras som arbetslös. 

Andelen utexaminerade arbetslösa från Soc&kom (1,5 %) kan jämföras med motsvarande siffror 
för hela landet. 

 

Tabell 4: Arbetslöshet blad 25-44 i hela landet och i Helsingforsregionen efter språk och 
utbildningsnivå 31.12.2014 

Utbildning Hela landet Helsingforsregionen 
Totalt Svenskspråkiga Totalt Svenskspråkiga 

          
Arbetslösa 25-44-åringar 143 572 3 142 30 063 763 
          

Samtliga 10,6 5,0 8,7 4,9 
Grundnivå 18,3 10,2 15,4 11,6 
Mellannivå 11,8 5,6 9,3 5,9 
Lägsta högre nivå 7,0 3,3 7,0 4,3 
          
Minst lägre högskolenivå 6,5 3,2 5,7 3,5 
     Lägre högskolenivå 6,5 3,1 5,5 3,6 
     Högre högskolenivå 6,4 3,7 5,9 3,5 
     Forskarutbildningsnivå 5,5 3,7 4,9 1,9 
          

 

Av samtliga 25–44-åringar gick 10,6 % arbetslösa vid samma tidpunkt. Arbetslösheten förblir låg 
även då jämförelsen görs med svenskspråkiga i åldersgruppen som avlagt minst en examen på 
lägre högskolenivå och är bosatta i Helsingforsregionen. För denna grupp uppgick arbetslösheten 
till 3,5 %. 

Nämnas kan att av de 904 som utexaminerats från Soc&kom under perioden 1990–2007, dvs 
omkring 7–10  år tidigare än den nu aktuella kohorten, klassificerades 10 personer eller 1 % som 
arbetslösa år 2007. Då var arbetslöshetsprocenten bland 25–49 åringar hela landet 9,1 %. Om 
endast de i Helsingforsregionen som avlagt minst en lägre högskoleexamen beaktas (oberoende av 
språk) var motsvarade andel 4 %. Både då som nu gäller således att utexaminerade från Soc&kom 
klarat sig betydligt bättre än genomsnittet, även då jämförelser görs med sådana som har liknande 
demografiska karakteristika.  
 

 

  



Yrke  
Statistikcentralens färskaste yrkesuppgifter är från år 312.12.2013. Detta är en olägenhet eftersom 
datamaterialet även omfattar personer (74 personer eller 7 %) som fick sitt examensbetyg först år 
2014. Många arbetar emellertid vid sidan av studierna och har därför blivit klassificerade som 
sysselsatta. Det kan vara skäl att komma ihåg att tabellerna därför innehåller ett antal personer 
vars lägre högskoleexamen inte ännu varit avlagd. Tabellerna innehåller säkerligen även uppgifter 
om relativt tillfälliga jobb.   

Statistikcentralens yrkesstatistik3 är rätt detaljerad. Av sekretesskäl har det inte alltid varit möjligt 
att erhålla uppgifter för yrkesgrupper endast enstaka yrkesutövare. Dessa har förts till kategorin 
”Övriga yrken”.   

Den klassificering som nu används skiljer sig något från den klassificering som använt i tidigare 
rapporter, men huvudprinciperna är identiska: klassifikationen är hierarkiskt uppbyggd och utgår 
från de kvalifikationer ett yrke vanligtvis kräver. Chefer av olika slag får en kod som börjar med 
siffran 1. De yrken vilkas kod börjar med siffran 2 hör till kategorin ”specialister”. Yrken inom 
denna grupp kräver i regel minst en lägre högskoleexamen av sina utövare. De yrken vilkas kod 
börjar med siffran 3 ”experter”, kräver sällan en högskoleexamen, men däremot en examen på 
lägre nivå som inneburit 3–4 års studier.  

 

Tabell 5: Sysselsatta utexaminerade 2000–2014 med huvudämnet journalistik efter yrke 
31.12.2013 

Yrke Antal 
  

Totalt 176 
  

26423 Radio- och tv-redaktörer 55 
26422 Redaktörer vid tidningar m.fl. 45 
2432 Informatörer 18 
4110 Kontorsassistenter 8 
3343 Ledningsassistenter och avdelningssekreterare 5 
23592 Övriga specialister inom undervisning 5 
Övriga yrkesgrupper 29 
Yrke okänt 11 
    

Källa: Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 

 

Sammanlagt 67 % av de sysselsatta som haft journalistik som huvudämne arbetar inom de tre 
största yrkesgrupperna, vilka alla har en tydlig anknytning till examen. Inom kategorin ”övriga 
                                                                 
3 3 Yrkesklassificering 2010: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index_sv.html För en detaljerad 
redogörelse över de olika yrkeskategorierna, se ”Ammattuiluokitus 2010, Statistikcentralen, Handböcker 14 (2011). 
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/103626/yksk14_201000_2011_net.pdf?sequence=1 

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index_sv.html


yrkesgrupper” återfinns även sådana som anknyter till journalistiken, t.ex. ”26421 
Redaktionschefer och redaktionssekreterare, programchefer”.  

 

Tabell 6: Sysselsatta utexaminerade 2000–2014 med huvudämnet socialt arbete efter yrke 
31.12.2013  

Yrke Antal 
  

Totalt 204 
26351 Socialarbetare m.fl. 133 
34121 Handledare inom socialsektorn 7 
Övriga yrkesgrupper 61 
Yrke okänt 3 
    

Källa: Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 

 

Flertalet (69 %) av dem som studerat socialt arbete har förts till två av de huvudgrupperna inom 
branschen. Antalet inom kategorin ”övriga yrkesgrupper” är relativt stort och omfattar ett flertal 
kategorier där socialarbetarkompetens behövs. Sådana grupper är t.ex. ”1344 Chefer inom 
socialvård” samt ”3353 Handläggare av socialskyddsförmåner”. 

  

Tabell 7: Sysselsatta utexaminerade 2000–2014 med huvudämnet statskunskap efter yrke 
31.12.2013 

Yrke Antal 
  

Totalt 187 
2422 Specialister inom utveckling av administration och näringar 19 
3343 Ledningsassistenter och avdelningssekreterare 10 
2351 Specialister i pedagogiska metoder 8 
4120 Kontorssekreterare 8 
2432 Informatörer 7 
2431 Specialister inom reklam och marknadsföring 5 
3322 Försäljningsrepresentanter 5 
Övriga yrkesgrupper 117 
Yrke okänt 8 
    

Källa: Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 

 

Ämnet statskunskap med förvaltning ger ingen direkt yrkesutbildning, vilket tydligt framgår av 
tabell 6. Till den vanligaste yrkesgruppen, ”2422 Specialister inom utveckling av administration och 



näringar” har förts endast en bråkdel av de utexaminerade. Gruppen ”övriga yrkesgrupper” 
omfattar här hela 73 olika yrkesklasser; allt mellan olika slag av chefer och yrkesbeteckningar 
såsom polis, arbetsförmedlare, löneräknare och tulltjänsteman.   

     

Tabell 8: Sysselsatta utexaminerade 2000–2014 med huvudämnet sociologi efter yrke 
31.12.2013   

Yrke Antal 
  

Totalt 97 
26351 Socialarbetare m.fl. 14 
3119 Övriga experter inom fysik, kemi och teknik 6 
5223 Försäljare 6 
3343 Ledningsassistenter och avdelningssekreterare 5 
Övriga yrkesgrupper 62 
Yrke okänt 4 
    

 Källa: Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 

 

Även för sociologerna är spridningen mellan olika yrken påtaglig. Inom kategorin ”Övriga 
yrkesgrupper” återfinns 45 yrkeskategorier, allt mellan ”11141 Chefer i arbetsmarknads- och 
näringslivsorganisationer” och ”91122 Hotellstädare”. Den största gruppen utgörs av socialarbetarna. 
De är troligt av många i kategorin genom fortsatta studier erhållit formell socialarbetarkompetens. 
Kategorin ”3119 Övriga experter inom fysik, kemi och teknik” med hela sex utexaminerade väcker en 
viss förvåning. Till kategorin har förts assistenter och hjälpredor inom nämnda område. För en 
noggrannare beskrivning av gruppen hänvisas till den tidigare nämna handboken.  

Tabell 9: Sysselsatta utexaminerade 2000–2014 med huvudämnet socialpsykologi efter yrke 
31.12.2013   

Totalt 110 
  

26351 Socialarbetare m.fl. 48 
5223 Försäljare 5 
23592 Övriga specialister inom undervisning 5 
2422 Specialister inom utveckling av administration och näringar 3 
3322 Försäljningsrepresentanter 3 
4110 Kontorsassistenter 3 
34112 Ombud, funktionärer m.fl. experter inom organisationssektorn 3 
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl. 3 
Övriga yrkesgrupper 34 
Yrke okänt 3 
    

Källa: Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 



 

Den största enskilda yrkesgruppen för socialpsykologerna utgörs av ”26351 Socialarbetare m.fl.”. 
Något över hälften har de sysselsatta har enligt tabellen förts till huvudgruppen ”specialister”, 
d.v.s. fått en kod som börjar med siffran 2. I kategorin ”Övriga yrkesgrupper” förekommer ett 
flertal andra specialistkategorier – som alla endast har någon enstaka yrkesutövare:   

2153 Specialister inom IKT-branschen 
2342 Barnträdgårdslärare 
2355 Övriga lärare i konstnärliga ämnen 
23591 Studiehandledare 
2411 Specialister inom redovisning och revision 
2423 Specialister inom personaladministration och karriärplanering 
2424 Specialister inom personalutveckling och utbildning 
2634 Psykologer 
26352 Planerare inom socialsektorn m.fl. 
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