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Praktikstudier är en obligatorisk del av företagsekonomistudierna i yrkeshögskolan Ar-

cada. Praktikstudierna är indelade i två praktikperioder, praktikperiod 1 och praktikpe-

riod 2. Syftet med praktikstudierna är att skapa arbetserfarenhet från arbete som kan in-

tegreras med studierna. I arbetets teoretiska del genomgås studerandes personliga eko-

nomi, språkstudier i Arcada, riktlinjer och bestämmelser för godkänt praktikstudie samt 

Arcadas tjänster och stöd för praktikansökandet. I teorin används elektroniska källor. 

Syftet med arbetet är att identifiera eventuella problem som kan uppstå i samband med 

praktikstudier för studerande på företagsekonomilinjen i Arcada. Arbetet gjordes som 

en kvalitativ och kvantitativ enkätundersökning och utfördes elektroniskt över internet. 

Enkätfrågorna är kategoriserade i fyra frågekategorier; ansökandet av praktikplats, stu-

derandes personliga ekonomi under praktikstudier, språken under praktikstudier och 

kraven för godkännandet av praktikstudier. På enkätundersökningen svarade 30 perso-

ner varav 27 slutförde enkäten, endast de slutförda svaren togs i beaktande i resultatre-

dovisningen. Av respondenterna var 19 kvinnor och 8 män. Undersökningsresultaten 

analyserades skilt i respektive frågekategorier. Flera problem som kan uppstå i samband 

med praktikstudier, kunde identifieras från undersökningsresultaten och man kan där-

med säga att syftet med detta arbete uppfylldes.  
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Internship studies are a mandatory part of the business administration education at 

Arcada university of applied sciences. The internship studies are divided into two peri-

ods, internship period 1 and internship period 2. The purpose of internship studies is to 

gain experience of work that can be integrated with the university studies. Following 

things will be examined in the theoretical part of this research study; students personal 

economy during internship studies, language studies at Arcada, guidelines and regula-

tions for approval of internship studies and services and support provided by Arcada to 

support the internship application process. Electronic sources are being used in the theo-

retical part.  

 

The purpose of this research is to identify problems that may eventually occur during in-

ternship studies for students studying business administration at Arcada. This research 

study was performed as a qualitative and quantitative survey research over the internet. 

The survey questions were categorized into four categories; the internship applying pro-

cess, student’s personal economy during internship studies, languages during internship 

studies and requirements for approval of internship studies. The survey was answered by 

30 students of which 27 completed the survey. Only the completed answers were taken 

into account in this research. The respondents consisted of 19 women and 8 men. The 

survey results were analyzed separately in the respective categories of questions. Several 

problems that may arise during internship studies were identified from the survey results 

and by that we may say that the purpose of this study was fulfilled.  
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Figur 1. Antal respondenter. (www.polldaddy.com)    s. 19 

Figur 2. Fråga 1: Kön? (www.polldaddy.com)     s. 20 

Figur 3. Fråga 3: Vilket år har du påbörjat ekonomistudierna på yrkeshögskolan 

Arcada? (www.polldaddy.com)       s. 20 

Figur 4. Fråga 4: Vad har du som studieinriktning? (www.polldaddy.com) s. 20 

Figur 5. Fråga 5: Praktikstudier består av två skilda praktikperioder, praktikpe-

riod 1 och praktikperiod 2. Vänligen välj rätt svarsalternativ för vilka praktikstu-

dier du utfört, som även registrerats i ASTA. (www.polldaddy.com)  s. 21 

Figur 6. Fråga 7: Känner du att det varit problematiskt att hitta praktikplats för 

praktikperiod 1 eller praktikperiod 2? (www.polldaddy.com)   s. 22 

Figur 7. Fråga 9: Som praktikarbete godkänns även vanligt arbete där man inte 

specifikt jobbat som praktikant. Har du utfört praktikstudier på ett företag, där 

arbetsgivaren inte varit medveten om att du utfört praktikstudier vid sidan om 

vanliga arbetet? (www.polldaddy.com)      s. 22 

Figur 8. Fråga 10: För praktikarbete har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala 

lön åt praktikanten. Har du drabbats av ekonomiska svårigheter under dina prak-

tikstudier eller har dina praktikstudier förhindrats p.g.a. ekonomiska själ? 

(www.polldaddy.com)        s. 23 

 Figur 9. Fråga 12: Vilket/vilka språk har huvudsakligen använts på arbetsplat-

sen/arbetsplatserna då du praktiserat? Du kan välja flera svarsalternativ vid be-

hov. (www.polldaddy.com)        s. 24 

Figur 10. Fråga 14: För godkännandet av praktikstudier för en praktikperiod, 

krävs det att man utför 10 veckor fulltidsarbete eller 400 arbetstimmar och dess-

utom en praktikrapport på ca 8 sidor. Som alternativ till skriftlig rapportering 

kan man rapportera muntligt genom att hålla en ca 20 minuter lång presentation. 

Känner du att något av dessa krav fördröjt godkännandet av dina praktikstudier? 

Du kan välja flera svarsalternativ vid behov. (www.polldaddy.com)  s. 24 
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1 INLEDNING 

Praktikstudier är något som alla studerande på företagsekonomilinjen i yrkeshögskolan 

Arcada måste utföra under sin studiegång. Praktikstudier utförs för att studerande skall 

få arbetserfarenhet som kan integreras med de studier studeranden utfört.  

Praktikstudierna är indelade i två praktikperioder, praktikperiod 1 och praktikperiod 2. 

En praktikperiod omfattar 15 studiepoäng, d.v.s. praktikstudierna omfattar totalt 30 stu-

diepoäng. Skillnaden mellan praktikperiod 1 och praktikperiod 2 är den att Praktikperi-

od 1 är en grundläggande praktikstudie inom näringslivet då praktikperiod 2 är speciali-

sering i arbetsuppgifter som bör stöda den valda studieinriktningen. Från och med år 

2010 har period 4 under alla studieår reserverats för praktikstudier. En godkänd praktik-

period innebär en arbetsinsats på 400 timmar eller 10 veckors heltidsarbete och dessut-

om en skriftlig praktikrapport på ca 8 sidor. Rapporteringen för praktikperiod 2 kan 

även presenteras muntligt. (http://studieguide.arcada.fi) 

I denna undersökning kommer jag att genomgå de tjänster som Arcada karriärservice 

erbjuder ekonomistuderande för att underlätta arbets- och praktikansökandet, studeran-

des personliga ekonomi under praktikstudier och Arcadas riktlinjer och bestämmelser 

för godkänt praktikstudie. Dessutom kommer jag att genomgå språkstudier som stude-

rande måste utföra under studierna på Arcada. 

Samtidigt som praktikstudier är en obligatorisk del av ekonomistudier på Arcada, finns 

det ingen garanti att det erbjuds praktikplats för varje ekonomistuderande. Är det verk-

ligen så att alla ekonomistuderande på Arcada hittar praktikplats? Kan outförda praktik-

studier förhindra studieframgång och eventuellt utexamination? Eftersom arbetsgivarna 

inte behöver betala lön åt praktikanter, kan detta ställa till med ekonomiska problem för 

studerande? Då studiespråket på företagsekonomilinjen går huvudsakligen på svenska, 

kan ett annat språk under praktikstudier vara problematiskt för studerande? Dessa är 

frågor som jag har för avsikt att besvara genom att utföra denna undersökning. 
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1.1 Problemområde 

För att klara av praktikstudier kräver det mycket med eget initiativ av studerande. Stu-

derande måste själv hitta en praktikplats, klara sig ekonomiskt under praktikperioden, 

eventuellt använda flera språk under praktiken samt rapportera om praktiken. Under 

denna rubrik kommer jag att gå diskussion kring ovannämnda skyldigheter. 

Eftersom praktikstudier är en obligatorisk del av studierna på företagsekonomilinjen i 

Arcada, kunde man tänka sig att yrkeshögskolan har som skyldighet att kunna erbjuda 

även denna utbildning åt ekonomistuderande. Däremot utför studerande praktikstudier 

ofta i företag som praktikanter. Företagen utbildar praktikanterna till diverse arbetsupp-

gifter inom ekonomi, vilket i sin tur ger praktikanter arbetserfarenhet och kunskaper att 

jobba inom ekonomiska uppgifter. Därför kan man frågeställa ifall alla ekonomistude-

randen har samma förutsättningar för att utföra praktikstudier. Eftersom det är företagen 

som utbildar praktikanterna under praktikstudierna och studerande i sin tur måste hitta 

en praktikplats, är det inte en självklarhet att studerande på företagsekonomilinjen i Ar-

cada kan överhuvudtagen påbörja sina praktikstudier. Problematiskt med praktikstudier 

kan tänkas vara det att det egentligen inte finns någon garanti för att alla studeranden 

erbjuds praktikplats. Dock måste studerande själv vara aktivt engagerade i praktikansö-

kandet, men även de aktiva kan bli utan praktikplats. Samtidigt som arbetsplatserna bli-

vit allt färre på arbetsmarknaden lyder frågan; finns det verkligen praktikplatser för alla 

studerande på företagsekonomilinjen? I undersökningen vill man utreda ifall praktikan-

sökandet kan vara en orsak till att praktikstudier fördröjs eller blir helt och hållet ogjort. 

Dessutom vill man undersöka ifall det eventuellt uppkommit problem för studerande i 

samband med ansökandet av praktikplats. (http://www.stat.fi/) 

Språken som används under praktikstudier är även något jag kommer att undersöka. Ef-

tersom utbildningen på företagsekonomilinjen i Arcada går huvudsakligen på svenska 

och engelska, kunde man tänka sig att studerande skulle kunna ha möjlighet att utföra 

praktikstudierna på samma språk som de övriga studierna. Eftersom det inte är en själv-

klarhet att alla ekonomistuderanden på företagsekonomilinjen har bra kunskaper inom 

finska språket, vill man undersöka ifall det uppkommer problem med språken under 

praktikstudierna. 



8 

 

Då man utför praktikstudier, finns det inget krav för arbetsgivaren att betala lön åt prak-

tikanten. Arbetsuppgifterna för en praktikant utan lön får inte vara samma som för an-

ställda med lön. Då man utför praktik utan lön, måste praktiken gå ut på att göra prakti-

kanten bekant med arbetsuppgifterna i företaget ifråga, istället för att ge arbete som krä-

ver mer svåra självständiga arbetsuppgifter. Då det inte betalas lön åt praktikanten har 

praktikanten rätt att få studiestöd. (http://www.opiskelupaikka.fi/) 

Då studerande inte får lön betalt under sina praktikstudier, lyder frågan; klarar sig prak-

tikanten ekonomiskt under praktikstudierna enbart med studie- och bostadsstöd? För 

ensamboende kan detta eventuellt ställa till med problem, eftersom det maximala belop-

pet studiestöd som kan lyftas är 298 € brutto per månad och maximala beloppet bostads-

stöd som kan lyftas är 201,60 € brutto per månad. Med tanke på att hyran i medeltal för 

ettor i Helsingfors var 14,27 €/m2/mån under januari-februari 2013, skulle endast bo-

stadshyran för en 25m2 etta kosta 356,75€/mån. Detta får mig att ställa frågan; klarar 

man sig ekonomiskt ifall det inte betalas lön under praktikstudier? (Kela.fi, Hel.fi) 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att identifiera eventuella problem som kan uppstå 

under praktikstudier för studerande på företagsekonomilinjen i Arcada. Eftersom pro-

blemen är än så länge okända, vill man med hjälp av kategorisering utreda och identifie-

ra eventuella problem som studerande stött på under praktikstudierna. Centrala katego-

rier för att identifiera eventuella problem i samband med praktikstudier är: 

 ansökandet av praktikplats 

 studerandes ekonomi under praktikstudierna 

 språket på praktikplatsen 

 kraven för godkännandet av praktikstudier 

Med hjälp av undersökningen vill man identifiera ifall det uppkommer problem under 

praktikstudier för studerande på företagsekonomilinjen. Ifall det i undersökningen iden-

tifieras flera övriga problem i någon kategori, kan det ge nytta åt yrkeshögskolor ifall 

det görs ändringar i bestämmelserna angående praktikstudier. 

Genom att identifiera och kartlägga problemfall som kan uppstå i samband med praktik-

studier, kan det vara lättare för Arcada och studerande att undvika dessa problem i fram-
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tiden. I denna undersökning strävar man till att skapa nytta både åt ekonomistuderande i 

Arcada samt utbildningsprogrammet inom ekonomi i Arcada. 

2 METODER 

Kvantitativa forskningsmetoder används ofta då man vill ha exakta mätningar på feno-

menet man undersöker. Undersökningar som använder sig av kvantitativa metoder sva-

rar ofta på frågor så som hur mycket, hur ofta, hur många, när och vem. M.a.o. är kvan-

titativa forskningar lämpliga vid statistiska undersökningar, då man samlar in stora 

mängder data. Kvantitativa undersökningar utförs ofta genom enkäter. 

Med kvalitativa undersökningar strävar man till att fördjupa sig i mera i fenomenet man 

undersöker. Man strävar till att samla in mer beskrivande och detaljerat data för att på så 

sätt fördjupa sig med fenomenet som undersöks. (Donald R. Cooper, Pamela S. Schind-

ler 2014 s. 144-146) 

Denna undersökning kommer att vara en kvalitativ och kvantitativ undersökning, där 

målet med undersökningen är att med hjälp av enkätundersökning kunna identifiera 

problem som kan uppstå i samband med praktikstudier för ekonomistuderanden på före-

tagsekonomilinjen i Arcada. Eftersom problemfall som kan tänkas uppstå i samband 

med praktikstudier är än så länge oidentifierade, kommer jag att ställa frågor dit respon-

denterna kan svara med egna ord. På så sätt förväntar jag mig att kunna identifiera yt-

terst många olika problem som kan uppstå i samband med praktikstudier. (Nationalen-

cyklopedin 6.4.2014) 

Undersökningen kommer att basera sig på en frågeenkät som kommer att skickas per e-

post åt ekonomistuderanden på företagsekonomilinjen i Arcada. Frågeformulären måste 

vara tydligt och logiskt upplagd för att uppnå ytterst tydliga och tolkbara resultat. Enkä-

ten kommer att byggas upp som en semistrukturerad enkät. En semistrukturerad enkät 

börjar vanligen med några basfrågor, för att få information av besvararen, men frågorna 

som följer har ofta öppet svarsfält. Jag känner att det kan identifieras eventuella problem 

i samband med praktikstudier med hjälp av frågor med öppet svarsfält och frågor med 

färdiga svarsalternativ, beroende på frågekategori. T.ex. vid ansökandet av praktikplats 

kan man inte lägga färdiga svarsalternativ då de eventuella problemen kan vara så varie-

rande. Däremot kan eventuella problem angående krav för godkänt praktik endast bero 
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på arbetsmängden, rapporteringen eller båda två och till en sådan fråga kan läggas fär-

diga svarsalternativ.  Eftersom enkäten jag använder i undersökningen kommer att bestå 

av frågor om basinfo, frågor med färdiga svarsalternativ och frågor med öppet svarsfält 

kommer enkäten vara semistrukturerad (Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler 2014 s. 

153, 665) 

Datainsamlingen för enkätundersökningen kommer att ske elektroniskt. Enkätundersök-

ningen kommer att ske elektroniskt genom att skicka länk till enkäten per e-post åt stu-

derande på företagsekonomilinjen. Eftersom enkätundersökningen utförs under våren 

2014 då de flesta studerande har praktikperiod, tror jag starkt på att man når studerande 

bäst per e-post. Det kan dock finnas en negativ påföljd med att undersökningen utförs 

samtidigt som studerande har praktikperiod. Det kan hända att studerande som svarar på 

enkäten håller på med sina första praktikstudier och inte därför kan svara på alla frågor i 

enkäten. Dessutom kan det vara svårt att samla in tillräckligt med svar då det finns en 

risk att studerande inte följer med Arcadas e-post så aktivt under praktikperioder. Likaså 

är det möjligt att studerande som deltar på enkäten svarar hur de känner just då istället 

för att svara hur det egentligen varit, ifall respondenten varit lite upprörd över något 

med praktiken som pågår. Resultaten som samlas in från enkätundersökningen kan an-

ses vara användbart så länge som det teoretiska i detta arbete hålls som giltig informa-

tion. Respondenterna svarar anonymt till enkäten då respondenten kan uppfatta någon 

fråga som en känslig eller personlig fråga. (http://www.infovoice.se/) 

3 STUDERANDES PERSONLIGA EKONOMI UNDER PRAKTIK-

STUDIER 

I detta kapitel kommer jag att redovisa studerandes personliga ekonomi under praktik-

studier. Under kapitlet Problemområde togs det upp eventuella ekonomiska besvär som 

kan tänkas uppkomma i samband med praktikstudier. Till följande bekantar jag mig lite 

närmare på området ifråga. 

Heltidsstuderande på yrkeshögskola kan ansöka om studiestöd och bostadstillägg från 

FPA. För att man skall kunna lyfta studiestöd, krävs det att man tar framsteg i studierna. 

För varje månad som man lyfter studiestöd måste man utföra studier för 5 studiepoäng 

(från och med 1.8.2011).  
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En självständigt boende studerande på yrkeshögskola som fyllt 18 år, kan lyfta 298 € 

studiestöd brutto per månad. FPA drar av automatiskt 10% skatt av studiestödet då be-

loppet per månad överstiger 170 €.  Dessutom kan självständigt boende studerande an-

söka bostadstillägg. Bostadstillägget som betalas är 80% av hyreskontraktets godkända 

utgifter. Dock tas utgifter inte i beaktande ifall de överstiger 252 € per månad eller om 

bostadsutgifterna är under 33,36 € per månad. M.a.o. är det betalda bostadstillägget 

mellan 26,90-201,60 € per månad. Bostadstillägget beskattas inte. 

Bor man hos föräldern, kan man lyfta 55 € studiestöd brutto per månad då man är 17-19 

år gammal och 122 € brutto per månad om man fyllt 20 år. (Kela.fi) 

För praktikstudier har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala lön åt praktikanten under 

praktikstudier. Då praktikarbetet motsvarar arbetet som utförs av fulltidsanställda, bör 

praktikanten kräva en ersättning för det gjorda arbetet. Då praktikarbetet utförs utan lön, 

är det viktigt att handledaren på praktikplatsen är närvarande under tiden praktikanten är 

anställd. Handledarens uppgift är att handleda och utbilda till de givna arbetsuppgifter-

na. Handledarens roll är viktig i både lönefri praktik och praktik med lön. (opiskelupa-

ikka.fi) 

Då man vet hur mycket studerande kan lyfta studiestöd och bostadstillägg, samt vad ar-

betsgivarens skyldigheter är angående lön, kan man simulera ett ekonomiskt scenario 

som en praktikant kan hamna i. Man kan tänka oss att en praktikant, som bor självstän-

digt på hyra, utför praktik utan lön. Medelhyran i Helsingfors var under januari – mars 

år 2013 14,27€/m2/mån. Om man tänker oss att praktikanten hyr en bostad på 25m2 i 

Helsingfors, skulle månadshyran vara 356,75€. Ifall praktikplatsen inte har eget kök, 

kan det hända att praktikanten måste dagligen äta lunch ute. Då man utgår från att det är 

i medeltal 22 arbetsdagar i månaden och lunch på närmaste lunchrestaurangen kostar 8 

€ per gång, blir utgifterna för lunch 176 € i månaden. Hyresutgifterna och lunchutgifter-

na blir i detta fall totalt 532,75 € i månaden. (Hel.fi) 

Eftersom maximala beloppet studiestöd och bostadsstöd som studerande kan lyfta är 

469,80 € netto och utgifterna i scenarion ovan var 532,75 € i månaden, måste man ta 

ekonomiska frågor i hänsyn i undersökningen. 
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4 SPRÅKSTUDIER I ARCADA 

Studerande på företagsekonomilinjen är skyldiga att avlägga språkstudier för fem stu-

diepoäng i svenska, finska och engelska. Studerande har även möjlighet att avlägga 

språkstudier som breddstudier. Arcada erbjuder kurser i tyska, franska och spanska som 

breddstudier och ett breddstudiepaket omfattar minst 15 studiepoäng. Grundidén är att 

språkstudierna som breddstudie avläggs i samma språk.  

Arcada uppmuntrar studerande även att ta kurser i nybörjarfinska ifall man inte har tidi-

gare kunskaper i det finska språket. Tanken bakom att ta kurser i nybörjarfinska är att 

underlätta kontakterna i arbetslivet. Dessa kurser kan tas på Helsingfors universitet eller 

Helsingfors Arbis. (http://studieguide.arcada.fi/) 

5 ARCADAS RIKTLINJER OCH BESTÄMMELSER FÖR GOD-

KÄNT PRAKTIKSTUDIE 

Ekonomistuderande i Arcada måste utföra praktikstudier för totalt 30 studiepoäng. Prak-

tikstudierna delas in i två praktikperioder, praktikperiod 1 och praktikperiod 2. Både 

praktikperiod 1 och praktikperiod 2 är var och en värda 15 studiepoäng. 

Syftet med praktikperiod 1 är att studerande skall få arbetserfarenhet från ett arbete som 

kan integreras med de grundstudier som studenten utfört under studieår ett och två. Vad 

som godkänns som praktik 1 kan t.ex. vara kontorsarbete, reskontra och kundservice på 

bank. 

Syftet med praktikperiod 2 är att studerande skall få arbetserfarenhet från ett arbete där 

arbetsuppgifterna bör kunna integreras med studiernas inriktning. Dessa arbetsuppgifter 

är ofta mer krävande och kräver självständigt ansvarstagande. 

En praktikperiod omfattar 400 timmar arbetspraktik eller heltidsarbete på 10 veckor. 

Det finns inget krav för arbetsgivaren att betala lön för praktikanten, dock får lön beta-

las enligt överenskommelse. 

Från och med år 2010 har studieperiod 4 under alla studieår reserverats för praktikstudi-

er. Tidigare var studieperiod 4 reserverat för praktikstudier endast under studieår 2 och 
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3. Praktikstudier kan även utföras under övrig studietid. Praktikstudier kan utföras både 

i Finland och utomlands. 

För godkänd praktik måste studerande skriva praktikanhållan och en praktikrapport. 

Dessutom krävs arbetsintyg där det uppkommer arbetsförhållandets längd och arbets-

uppgifterna. Ifall det inte betalas lön åt praktikanten, måste studerande skriva under 

praktikavtal istället för arbetsavtal. Dessa måste lämnas in till Arcada senast två måna-

der efter att praktiken utförts. Det rekommenderas att studerande för dagbok över prak-

tikperioden för att skrivandet av rapporten skulle vara lättare. 

Eftersom rapporteringen är en del av praktikstudier, finns det tydliga riktlinjer för hur 

rapporteringen skall utföras. Dessa riktlinjer är samma för både praktikperiod 1 och 

praktikperiod 2. Syftet med rapporteringen är att studerande skall fundera och reflektera 

över vad studerande egentligen lärt sig under praktikperioden och hur tidigare kunska-

per har kunnat relateras till praktikstudierna. Rapporten består av tre huvudrubriker; 1. 

Fakta om företaget, 2. Företaget som arbetsplats och 3. Självbedömning. En fullständig 

rapport beräknas vara mellan åtta och tio sidor. (http://studieguide.arcada.fi/) 

Under hösten 2012 och 2013 har ekonomistuderande på företagsekonomilinjen haft 

möjlighet att presentera sin praktik genom att hålla en 20 minuter lång presentation med 

PowerPoint. Genom att presentera praktiken hade studerande möjlighet att undvika rap-

porteringen. 

6 ARCADAS TJÄNSTER SOM STÖD FÖR PRAKTIKANSÖ-

KANDET 

Eftersom ekonomistuderande i Arcada måste utföra obligatoriska praktikperioder, kun-

de man tänka sig att Arcada måste bära något ansvar för att studerande hittar lämplig 

praktikplats. Eftersom det inte är en självklarhet att studerande på företagsekonomilin-

jen hittar en praktikplats, stöder Arcadas karriärservice i ansökningsprocessen. 

Till Arcadas karriärservice tjänster tillhör bl.a. att hjälpa studerande med övergången 

från studierna till arbetslivet. Denna service innebär även vägledning och stöd till att 

studerande hittar praktikplats. Enligt karriärservice kan studerande ansöka praktikplats 
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via flera olika rekryteringskanaler. En av de mest centrala rekryteringskanaler för stude-

rande i Arcada är Arcada Job Board. (http://studieguide.arcada.fi) 

6.1 Arcada Job Board 

Arcada Job Board är en kostnadsfri elektronisk rekryteringstjänst, där jobberbjudanden 

aktivt uppdateras åt studerande på Arcada. Jobberbjudanden på Arcada Job Board kan 

vara allt från praktikplatser till fulltidsanställning. Arcada Job Board ger studerande 

möjlighet att öka kontakter mellan högskolan och arbetslivet. Både studerande och ar-

betsgivare kan dra nytta av tjänsten. Åt arbetsgivaren ger tjänsten synlighet för lediga 

jobb samt för organisationen, inbjudan till Arcadas networking-evenemang och dessut-

om en bra kanal för praktik-, trainee-, utvecklings- och slutarbetessamarbete. Likaväl är 

tjänsten nyttig för studerande. Åt studerande kan Arcada Job Board erbjuda förmedling 

av jobb samt information om praktik-, trainee-, utvecklings- och slutarbetessamarbete. 

För att företag skall kunna lägga diverse annonser på Arcada Job Board, kräver det regi-

strering till Arcada Job Board. Efter registrering kan företag logga in med valfritt an-

vändarnamn, som krävs vid registreringen, och lägga ut annonser. Eftersom Arcadas 

karriärservice inte granskar arbetsannonserna, finns det alltid risk för missbruk på Arca-

da Job Board. Däremot önskar Arcadas karriärservice att studerande är i kontakt angå-

ende arbetsgivaren. (http://jobboard.arcada.fi/) 

6.2 Jobstep.net 

Jobstep.net är en gemensam väglednings- och rekryteringstjänst för yrkeshögskolor i 

Finland. Tjänsten är avgiftsfri, men kräver registrering då arbetsgivaren vill lägga ut ar-

betsannons eller då studerande vill använda sig av arbetsförmedlingstjänsten. Jobs-

tep.net har dock informationstjänst, vilken kan användas utan registrering. 

På Jobstep.net informationstjänsten finns det bl.a. information och instruktioner för stu-

derande, som hjälp till arbetsansökandet. Instruktionerna för studerande angående ar-

betsansökandet innehåller bl.a. instruktioner till uppbyggandet av CV, portfölj, hur man 

identifierar sina egna styrkor, arbetsmarknadskunskap, arbetsansökan samt hur man 

skall gå till väga på arbetsintervjuer. 
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Jobstep.net har utnämnt yrkeshögskolespecifika kontaktpersoner, som kan kotaktas vid 

eventuella frågor angående tjänsten. Kontaktpersonerna är huvudsakligen från diverse 

yrkeshögskolors karriärservice avdelningar. Även Arcada har en utnämnd kontaktper-

son från Arcadas karriärservice. 

Tjänsten har dessutom en samordningsgrupp som består av representanter från diverse 

yrkeshögskolor samt studeranderepresentanter. Samordningsgruppen fungerar dessutom 

som projektgrupp för utvecklingsanskaffningar. År 2009 bestod samordningsgruppen av 

åtta representanter, med en utnämnd representant från Arcada. (http://www2.jobstep.net) 

6.3 Arcada karriärservice vägledning och instruktioner till ar-

betsansökandet 

Arcada karriärservice huvudsakliga uppgifter är att stöda studerande i deras karriärut-

veckling och karriärplanering, erbjuda vägledning och stöd i praktik- och jobbsökning, 

koordinering och utveckling av praktik utomlands samt vägledning för ansökandet av 

ERASMUS-stipendier för praktik utanför Finland i Europa.  

Karriärservice håller öppen mottagning för studerande, angående de ovan nämnda tjäns-

ter. Dessutom kan studerande boka tid till karriärservice enligt överenskommelse per e-

post eller telefon.  

Karriärservice har lagt ut flera instruktioner på studieguide.arcada.fi angående arbetsan-

sökning. På studieguide.arcada.fi finns det bl.a. instruktioner till olika faser i arbetsan-

sökandet. Det finns instruktioner till hur man skall bygga upp sitt CV och sin ansökan, 

hur man fyller i webblanketter, hur man ringer upp företag (vid arbetsansökning), hur 

man skall gå till väga på arbetsintervjun, vad lämplighetstester går ut på, hur man kan 

utnyttja sig av företagsregistret och hur man nätverkar sig. 

(http://studieguide.arcada.fi/) 

7 ENKÄTUNDERSÖKNING 

Enkätundersökningen utfördes under två veckor och fem dagars tid på våren 2014. En-

käten består av 15 frågor varav 10 av frågorna var obligatoriska att svara på. Eftersom 
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arbetet görs som en kvalitativ och kvantitativ undersökning, bestod enkäten av fem frå-

gor med öppna svar, som inte var obligatoriska att svara på. Tanken bakom frågorna 

med öppet svar var att kunna identifiera tills vidare okända problemfall som kan uppstå 

i samband med praktikstudier. Med hjälp av frågor med öppna svar ville man ge svara-

ren möjlighet att öppet med egna ord förklara vad som känts problematiskt under prak-

tikstudierna. Orsaken till att frågorna med öppna svar inte var obligatoriska var att man 

inte kunde utgå från att det uppstår problem till alla som utför praktikstudier. 

Enkäten (se bilaga 1) består av grundfrågor och kategoriserade frågor. Med grundfrå-

gorna ville man få basinformation av den som svarar. Grundfrågorna var kön, ålder, vil-

ket år ekonomistudierna påbörjats och studieinriktning. De kategoriserade frågorna var 

indelade i fyra olika kategorier; ansökandet av praktikplats, studerandes ekonomi under 

praktikstudier, språken under praktikstudierna och kraven för godkännelse av praktik-

studier. Frågorna 1-4 är grundfrågor, frågorna 5-8 tillhör kategorin ”ansökandet av prak-

tikplats”, frågorna 9-11 tillhör kategorin ”studerandes ekonomi under praktikstudier”, 

frågorna 12-13 tillhör kategorin ”språken under praktikstudierna” och fråga 14 tillhör 

kategorin ”kraven för godkännandet av praktikstudier”. Den sista frågan tillhör inte nå-

gon kategori. Med sista frågan, som har öppet svar, vill man identifiera eventuella pro-

blemfall som inte tagits upp i de kategoriserade frågorna. 

Enkätundersökningen utfördes över internet med hjälp av enkätverktyg. Med hjälp av 

enkätverktyg skapades det en unik länk till enkäten. För att kunna samla in svar från 

målgruppen, på bästa möjliga sätt, skickades länken till enkäten per e-post. Som medde-

lande i e-posten förklarades syftet med undersökningen och strukturen av frågorna. E-

posten skickades åt fe09@arcada.fi, fe10@arcada.fi, fe11@arcada.fi och 

fe12@arcada.fi. Jag har som mål att samla in minst 30 svar från målgruppen. 

7.1 Jämförelse och val av enkätverktyg 

Under denna rubrik kommer man att genomgå de krav av egenskaper jag har för enkät-

verktyget, jämföra olika enkätverktyg och som sist testa och välja enkätverktyget man 

kommer att använda i denna enkätundersökning. 

I denna undersökning kommer datainsamlingen att utföras med hjälp av frågeenkät. 

Frågeenkäten kommer att skickas per e-post åt studerande på företagsekonomilinjen i 
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Arcada. Eftersom datainsamlingen kommer att ske endast med hjälp av en frågeenkät, är 

det mycket viktigt att det väljs ett lämpligt enkätverktyg som har de egenskaper som 

krävs för denna typ av enkätundersökning. 

Eftersom frågeenkäten kommer att utföras elektroniskt och det erbjuds varierande en-

kätverktyg över internet, kommer jag att ställa några krav på egenskaper av enkätverk-

tygen. Detta görs för att hitta det lämpligaste enkätverktyget för denna undersökning 

och för att hjälpa valet av enkätverktyg. Kraven jag har för enkätverktygen är följande: 

 Måste vara gratis (gratis provtid minima 1 månad) 

 Måste kunna innehålla minst 15 frågor 

 Måste kunna motta minst 100 svar 

 Bör vara användarvänlig (både för den som undersöker och den som svarar) 

 Frågeenkäten måste kunna skickas per e-post 

Jämförelsen kommer att göras mellan tre olika enkätverktyg. I jämförelsen kommer jag 

att ta till hänsyn ifall enkätverktyget fyller de uppställda kraven och ifall enkätverktyget 

eventuellt har andra förmånliga egenskaper som kan ge värde åt undersökningen. 

7.1.1 Jämförelse mellan olika enkätverktyg 

7.1.1.1 SurveyMonkey.com 

SurveyMonkey.com är ett enkätverktyg som används av mer än 15 miljoner människor. 

Av enkätverktyget finns det tillgängligt fyra olika versioner, varav basversionen är 

kostnadsfri och de tre andra versionerna är betaltjänster.  

Basversionen är kostnadsfri och man kan skapa frågeenkäter med upp till 10 frågor och 

100 svar per enkät. SurveyMonkey är ett webbaserat enkätverktyg som verkar vara en-

kelt att använda, basversionen innehåller online-support tjänst. Med basversionen ska-

pas det länk till frågeenkäten, som i sin tur kan skickas vidare per e-post. Dessutom får 

man resultaten i realtid. (https://sv.surveymonkey.com) 

7.1.1.2 Polldaddy.com 

Polldaddy.com erbjuder tre olika versioner av enkätverktyg; gratis-, pro-, och corporate-

version. Pro- och corporate-versionerna är betaltjänster, och av den orsaken kommer jag 

att beakta endast gratisversionen som kandidat för enkätverktyg. 
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 Med gratisversionen, vilken jag är intresserade av, kan man skapa obegränsat antal frå-

gor, samt kan man samla in obegränsat antal svar. Enkätverktyget innehåller en enkel 

”drag and drop” egenskap då man skapar enkäter. Dessutom får man svarsresultat i real-

tid. Däremot finns det ingen online-support för denna tjänst. (http://polldaddy.com) 

7.1.1.3 Kwiksurveys.com 

Kwiksurveys.com är gratis enkätverktyg på internet, specifikt designat för att vara 

snabb och lätt att använda.  

På kwiksurveys.com kan man skapa frågeenkäter med obegränsat antal frågor och svar. 

Då man skapar en frågeenkät på kwiksurveys.com, bildar tjänsten en specifik länk till 

enkäten som i sin tur kan skickas per e-post. Kwiksurveys.com har en e-post adress dit 

man kan skicka frågor. Däremot uppmuntrar kwisurveys.com att uppgradera till premi-

um support ifall man inte nöjt sig med svaret från vanliga kundsupporten. Det kommer 

inte fram ifall premium support tjänsten är gratis. Dessutom står det på sidan angående 

fakturering att man inte kommer åt resultaten av frågeenkäten ifall man slutar betala för 

tjänsten. Detta får mig att ifrågasätta ifall kwiksurveys.com egentligen är helt och hållet 

gratis, då det finns så många inkonsekvenser på webbsidan. 

(http://www.kwiksurveys.com) 

7.1.2 Testning och val av enkätverktyg 

Under denna rubrik kommer jag att först genomgå testning av enkätverktyg och efter 

det görs valet om vilket enkätverktyg som väljs till undersökningen. 

Då de tre olika enkätverktygen jämfördes, blev man bekant med faktumet att gratisver-

sionernas egenskaper var mer eller mindre begränsade. Eftersom det ställdes krav för 

vilka egenskaper som enkätverktyget måste ha, kan man börja med att lämna utanför de 

enkätverktyg som inte uppfyller kraven. 

SurveyMonkey.com fyller inte upp kravet om att enkäten måste kunna innehålla minst 

15 st. frågor. Eftersom vår frågeenkät innehåller 15 st. frågor och SurveyMonkey.com 

gratisversion endast kan innehålla 10 st. frågor, kan man slopa SurveyMonkey.com som 

enkätverktyg för undersökningen. 
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Polldaddy.com fyller de krav jag har för enkätverktyget. Vid testning av användarvän-

lighet och diverse funktioner av enkätverktyget, kan man konstatera att Polldaddy.com 

gratisversion är användarvänlig för både den som undersöker och för dem som ger svar 

på enkäten. Då en testenkät gjordes med olika typer av frågor, kom det fram att Poll-

daddy.com enkätverktyg innehåller de frågetyper som kommer att användas i undersök-

ningen. Enkätverktyget skapar dessutom en unik länk till enkäten som kan vidarebeford-

ras t.ex. per e-post. 

Även kwiksurveys.com fyllde upp de krav som ställts för enkätverktyget. Vid testning 

av kwiksurveys.com gratisversion uppkom det att man inte kan ställa öppna frågor i gra-

tisversionen. Dessutom var det osäkert ifall resultaten av undersökningen är tillgänglig i 

gratisversionen. 

Eftersom endast en av totalt tre enkätverktyg hade korrekta egenskaper för undersök-

ningen, var valet av enkätverktyget lätt. Polldaddy.com gratisversion av enkätverktyg 

valdes till undersökningen. Även om Polldaddy.com var i princip det enda alternativet 

som kunde väljas, är jag mycket nöjd med valet. Polldaddy.com verkar fungera smidigt 

och inga egentliga problem har uppkommit i uppbyggandet av den verkliga enkäten. 

7.2 Undersökningsresultat 

I detta kapitel kommer jag att genomgå resultaten från enkätundersökningen. I enkätun-

dersökningen deltog 30 st. studerande från företagsekonomilinjen, varav 27 svarade på 

hela enkäten. Resultaten från de respondenter som inte slutförde enkäten beaktas inte i 

undersökningen. Resultaten analyseras närmare i nästa kapitel. 

 

FIGUR 1. ANTAL RESPONDENTER. (WWW.POLLDADDY.COM) 
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FIGUR 2. FRÅGA 1: KÖN? (WWW.POLLDADDY.COM) 

 

Första frågan visar att 19 st. respondenter var kvinnor och 8 st. män.  

 

Bilaga 2. Fråga 2: Ålder? (www.polldaddy.com) 

I andra frågan frågade jag respondenternas ålder. Respondenternas ålder var mellan 20 

och 27 år. Medelåldern var 23 år då månader inte tas i beaktandet. 

 

FIGUR 3. FRÅGA 3: VILKET ÅR HAR DU PÅBÖRJAT EKONOMISTUDIERNA PÅ YRKESHÖGSKOLAN ARCADA? 

(WWW.POLLDADDY.COM) 

I fråga nummer tre ville man utreda vilket år respondenterna påbörjat sina studier. 12 

respondenter har påbörjat studierna år 2011, 7 respondenter har påbörjat studierna år 

2012, 4 respondenter har påbörjat studierna år 2010 och 4 respondenter har påbörjat 

studierna år 2009. Som svarsalternativ fanns även ”något annat” med öppet svar, men 

ingen av respondenterna valde detta svarsalternativ. 
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FIGUR 4. FRÅGA 4: VAD HAR DU SOM STUDIEINRIKTNING? (WWW.POLLDADDY.COM) 

 

I fjärde frågan frågades det studieinriktning. 13 respondenter har marknadsföring som 

studieinriktning, sju respondenter har logistik som studieinriktning, fem respondenter 

har Finance som studieinriktning och två respondenter har Ekonomistyrning och ledar-

skap som studieinriktning. 

FIGUR 5. FRÅGA 5: PRAKTIKSTUDIER BESTÅR AV TVÅ SKILDA PRAKTIKPERIODER, PRAKTIKPERIOD 1 OCH PRAKTIKPERIOD 2. 

VÄNLIGEN VÄLJ RÄTT SVARSALTERNATIV FÖR VILKA PRAKTIKSTUDIER DU UTFÖRT, SOM ÄVEN REGISTRERATS I ASTA. 

(WWW.POLLDADDY.COM) 

 

Av respondenterna 13 st. praktikperiod 1 och 2 registrerat i ASTA, 7 st. har endast prak-

tikperiod 1 registrerat i ASTA, 6 st. har inga praktikstudier registrerat i ASTA och 1 st. 

har endast praktikperiod 2 registrerat i ASTA. 

 

Bilaga 3. Fråga 6: Ifall praktikstudier har registrerats i ASTA, vänligen berätta kort 

hur du gittat praktikplatsen eller praktikplatserna(Ifall du utfört praktikstudier i skilda 

företag). (www.polldaddy.com) 

Fråga 6 var en valfri fråga att svara på och responsen gjordes med öppet svar dit re-

spondenten kunde själv formulera svaret. Till frågan svarade 23 respondenter av 27 

möjliga. Resultaten analyseras närmare i följande kapitel. 
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FIGUR 6. FRÅGA 7: KÄNNER DU ATT DET VARIT PROBLEMATISKT ATT HITTA PRAKTIKPLATS FÖR PRAKTIKPERIOD 1 ELLER PRAK-

TIKPERIOD 2? (WWW.POLLDADDY.COM) 

 

Av respondenterna har 20 st. upplevt att det inte varit problematiskt att hitta praktikplats 

och fem respondenter har upplevt att det varit problematiskt att hitta praktikplats för 

praktikperiod 2. En respondent har upplevt att det varit svårt att hitta praktikplats för 

praktikperiod 1 och likaså har en respondent upplevt att det varit svårt att hitta praktik-

plats för praktikperiod 1 och 2. 

 

 Bilaga 4. Fråga 8: Ifall du upplevt svårigheter med att hitta praktikplats, vänligen be-

rätta kort varför.(www.polldaddy.com) 

Fråga 8 var en valfri fråga med öppet svarsfält. Respondenterna kunde vid behov berätta 

med egna ord ifall de upplevt svårigheter med att hitta praktikplats. Till frågan svarade 

åtta respondenter. 

 

FIGUR 7. FRÅGA 9: SOM PRAKTIKARBETE GODKÄNNS ÄVEN VANLIGT ARBETE DÄR MAN INTE SPECIFIKT JOBBAT SOM PRAKTI-

KANT. HAR DU UTFÖRT PRAKTIKSTUDIER PÅ ETT FÖRETAG, DÄR ARBETSGIVAREN INTE VARIT MEDVETEN OM ATT DU UT-

FÖRT PRAKTIKSTUDIER VID SIDAN OM VANLIGA ARBETET? (WWW.POLLDADDY.COM) 
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I fråga 9 har 19 respondenter svarat att de inte varit i ett arbetsförhållande där arbetsgi-

vare inte varit medveten om att praktikstudier utförts vid sidan om vanligt arbete, sex av 

respondenterna har varit i ett arbetsförhållande där arbetsgivaren inte varit medveten om 

att praktikstudier hade utförts vid sidan om vanligarbetet och 2 av respondenterna vet 

inte ifall arbetsgivaren varit medveten om att praktikstudier hade utförts vid sidan om 

vanliga arbetet. 

 

FIGUR 8. FRÅGA 10: FÖR PRAKTIKARBETE HAR ARBETSGIVAREN INGEN SKYLDIGHET ATT BETALA LÖN ÅT PRAKTIKANTEN. HAR 

DU DRABBATS AV EKONOMISKA SVÅRIGHETER UNDER DINA PRAKTIKSTUDIER ELLER HAR DINA PRAKTIKSTUDIER FÖRHIND-

RATS P.G.A. EKONOMISKA SJÄL? (WWW.POLLDADDY.COM) 

I fråga 10 har 21 respondenter inte drabbats av ekonomiska svårigheter under praktik-

studierna, tre respondenter har drabbats av ekonomiska svårigheter under praktikperiod 

2, två respondenter har drabbats av ekonomiska svårigheter under praktikperiod 1 och 

en respondent har drabbats av ekonomiska svårigheter under praktikperiod 1 och 2. 

 

Bilaga 5. Fråga 11: Ifall du drabbats av ekonomiska svårigheter under dina praktikstu-

dier, vänligen berätta kort varför och hur det påverkat dina praktikstudier. 

(www.polldaddy.com) 

Fråga 11 var en valfri fråga att svara på med öppet svarsfält dit respondenten kunde sva-

ra på frågan med egna ord. Sex respondenter svarade på frågan. 
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 FIGUR 9. FRÅGA 12: VILKET/VILKA SPRÅK HAR HUVUDSAKLIGEN ANVÄNTS PÅ ARBETSPLATSEN/ARBETSPLATSERNA DÅ DU 

PRAKTISERAT? DU KAN VÄLJA FLERA SVARSALTERNATIV VID BEHOV. (WWW.POLLDADDY.COM) 

Fråga 12 var en flervalsfråga. Av språken som använts på arbetsplatsen har 23 respon-

denter använt finska på arbetsplatsen under praktikstudier, 21 respondenter har använt 

svenska på arbetsplatsen, 10 respondenter har använt engelska på arbetsplatsen och en 

respondent har använt tyska på arbetsplatsen. Eftersom fråga 12 var en flervalsfråga, 

visar den procentuella mängden respons hur stor del av det språk som använts av totala 

mängden språk, då man tar i hänsyn att flera språk möjligtvis använts på arbetsplatsen. 

 

Bilaga 6. Fråga 13: Upplever du att något av språken, som praktikarbetet gjorts på, 

ställt till med svårigheter då du praktiserat? Ifall ja, vänligen berätta kort varför. 

(www.polldaddy.com) 

Fråga 13 var en valfri fråga att svara på med öppet svarsfält, där respondenten kunde 

svara på frågan med egna ord. Fem respondenter svarade på frågan. 
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FIGUR 10. FRÅGA 14: FÖR GODKÄNNANDET AV PRAKTIKSTUDIER FÖR EN PRAKTIKPERIOD, KRÄVS DET ATT MAN UTFÖR 10 

VECKOR FULLTIDSARBETE ELLER 400 ARBETSTIMMAR OCH DESSUTOM EN PRAKTIKRAPPORT PÅ CA 8 SIDOR. SOM ALTER-

NATIV TILL SKRIFTLIG RAPPORTERING KAN MAN RAPPORTERA MUNTLIGT GENOM ATT HÅLLA EN CA 20 MINUTER LÅNG 

PRESENTATION. KÄNNER DU ATT NÅGOT AV DESSA KRAV FÖRDRÖJT GODKÄNNANDET AV DINA PRAKTIKSTUDIER? DU 

KAN VÄLJA FLERA SVARSALTERNATIV VID BEHOV. (WWW.POLLDADDY.COM) 

 

Fråga 14 var en flervalsfråga. Av respondenterna har 20 st. svarat att godkännandet av 

praktikstudier inte fördröjts p.g.a. kraven, sju respondenter har svarat att Rapporteringen 

har fördröjt på godkännandet och en respondent har svarat att Arbetsmängden har för-

dröjt på godkännandet. 

 

Bilaga 7. Fråga 15: Har du upplevt något problematiskt, som inte uppkommit i tidigare 

frågorna, under praktikperiod 1 eller praktikperiod 2? Ifall ja, vänligen beskriv vad 

som varit problematiskt. (www.polldaddy.com) 

Fråga 15 var en valfri fråga att svara på med öppet svarsfält, dit respondenten kunde 

svara på frågan med egna ord. Fyra respondenter svarade på frågan. 

7.3 Analys av undersökningsresultat 

I detta kapitel kommer jag att analysera undersökningsresultaten. Eftersom frågorna är 

kategoriserade kommer även resultaten analyseras skilt i respektive kategorier. Frågorna 

1-4 var grundfrågor, för att få grundinformation av respondenten, och kommer inte ana-

lyseras vidare.  
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7.3.1 Ansökandet av praktikplats (fråga 5-8) 

I fråga 5 frågades det vilka praktikperioder som registrerats i ASTA. Sex respondenter 

svarade att de inte har praktikstudier registrerat i ASTA. I fråga 6 kunde respondenten 

öppet berätta hur praktikplatsen eller praktikplatserna hittats. Från resultaten kan man se 

att t.o.m. 15 st. respondenter utfört praktikstudier på ett företag där även tidigare arbets-

förhållande skett, tre respondenter har utfört någondera av praktiken via Aktia Trainee 

program, två respondenter hittade praktikplatsen via skolans tjänster och fem respon-

denter hittade praktikplats via personliga kontakter. Det intressanta var att endast två 

respondenter skickade öppna ansökan till företag. 

Med frågorna 7 och 8 ville man närmare undersöka ifall ansökandet av praktikplats or-

sakat problem samt identifiera vad som varit problematiskt. Av respondenterna har 5 st. 

upplevt att det varit problematiskt att hitta praktikplats för praktikperiod 2, en respon-

dent upplever att det varit svårt att hitta praktikplats endast för praktikperiod 1 och en 

respondent har upplevt att det varit svårt att hitta praktikplats för praktikperiod 1 och 2. 

I samband med ansökandet av praktikplats kunde följande problem identifieras: 

 Att hitta praktikplats som betalar lön. 

 Företagen har höga krav för den som ansöker praktikplats, även om lön inte betalas. 

 Att hitta en tillräckligt kompetent praktikplats. 

 Hitta praktikplats utan någon arbetserfarenhet från branschen. 

 Företag vill anställa till sommaren och inte till våren då praktiken är utmärkt. 

 Vilket slags arbete som godkänns till praktik 2. 

 Svårigheter att "sälja in sig" till potentiella arbetsplatser då syftet med praktikperio-

den och förväntningarna av arbetsgivaren varit obekanta. 

7.3.2 Studerandes ekonomi under praktikstudier (fråga 9-11) 

I fråga 9 frågades det ifall arbetsgivaren varit medveten om att praktikstudier utförts vid 

sidan om det vanliga arbetet. Av respondenterna hade 6 st. utfört praktik på en arbets-

plats där arbetsgivaren inte varit medveten om att praktikstudier utförts vid sidan om 

vanliga arbetet och två respondenter visste inte ifall arbetsgivaren varit medveten om att 

praktikstudier utförts vid sidan om vanliga arbetet. T.o.m. 19 st. respondenter svarade 

att arbetsgivaren varit medveten om att praktikstudier hade utförts på arbetsplatsen. Ef-

tersom det inte måste betalas lön för praktik, kan man dra slutsatsen att de som inte fått 
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lön betalt för praktik tillhör den gruppen på 19 respondenter som svarat att arbetsgiva-

ren varit medveten om att de gjort praktikstudier på arbetsplatsen. Däremot kan man 

inte bevisa att alla 19 st. respondenter praktiserat utan lön. 

I fråga 11 ser man att 6 st. av respondenter har drabbats av ekonomiska svårigheter un-

der praktikstudierna eller praktikstudierna har förhindrats p.g.a. ekonomiska själ. 

För att kunna identifiera ekonomiska problem under praktikstudier kunde respondenten 

svara på fråga 11 med egna ord varför det varit ekonomiskt svårt och hur det påverkat 

praktikstudierna. Av svaren kunde följande problem identifieras: 

 Man får inte bidrag/stöd från Arcada då praktikstudier utförs utanför Europa 

 Mycket liten lön för praktiken. Ekonomiskt svårare att klara sig under praktiken än att 

jobba vid sidan om studierna. 

 Låg motivation att arbete då arbetet inte är ekonomiskt lönsamt. 

 Samma arbetsuppgifter under praktikstudierna som vanligtvis då man arbetat vid si-

dan om studierna men lönen drogs ner till hälften under praktiken. 

 Praktik utan lön har lett till att man inte haft råd med bostadshyra. 

 Svårt att hinna jobba vid sidan om praktikstudierna då praktiken varit heltidsarbete. 

 Studiestöden räcker inte till då lönen är låg eller det inte betalas lön överhuvudtagen. 

7.3.3 Språken under praktikstudier (fråga 12-13) 

I denna frågekategori ville man utreda ifall språken som använts under praktikstudier 

orsakat problem. Då jag i fråga 12 frågade vilka språk som huvudsakligen använts under 

praktikstudierna, var finska och svenska de mest använda språken. Till fråga 13 skulle 

respondenten svara med egna ord ifall något språk som använts under praktikstudierna 

ställt till med svårigheter. Följande problem angående språk under praktikstudier har 

identifierats:  

 Finska obekanta ord och termer används inom branschen som inte lärs i skolan.  

 Då man lärt sig nya ord och termer på finska, är det svårt att översätta dem till svenska 

då man t.ex. tjänar kunder på svenska. 

Från svaren kan man dra slutsatsen om att finska språket orsakat svårigheter under prak-

tikstudierna. 
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7.3.4 Kraven för godkännandet av praktikstudier (fråga 14) 

I fråga 14 ville man undersöka ifall något av kraven för godkänt praktik fördröjt på 

praktikstudierna. I undersökningen kommer det fram att 7 st. respondenter upplever att 

rapporteringen fördröjt på godkännandet. Däremot är det bara en respondent som upp-

levt att arbetsmängden fördröjt på godkännandet. Från resultaten kan dras en slutsats att 

rapporteringen fördröjer godkännandet av praktikstudier. 

7.3.5 Övriga problem som uppkommit i samband med praktikstudier (frå-

ga 15) 

Syftet med fråga 15 var att identifiera eventuella problem i samband med praktikstudier 

som inte tagits upp i tidigare frågorna. Respondenten kunde med egna ord beskriva det 

problematiska. Följande problem identifierades hos studerande: 

 Praktikperioderna var mycket intensiva och krävde mycket tid och insats av praktikan-

ten. Målet var att praktikanten hade kunnat gå kurser vid sidan om praktiken. Prakti-

kanten klarade inte av det och blev efter i studierna. 

 Praktikstudier som första arbetserfarenhet kan vara mycket tungt för praktikanten, då 

man måste bli van med att arbeta långa dagar och samtidigt lära sig hur branschen 

fungerar. 

 Att klara sig ekonomiskt under praktikstudierna ifall det inte hade betalats lön för 

praktiken. 

 Att veta precis vad som räknas till praktik i praktikperiod 2. 

7.4 Avslutning 

Målet med denna undersökning var att identifiera eventuella problem som kan uppstå 

för studerande på företagsekonomilinjen i Arcada i samband med praktikstudier. Arbe-

tet gjordes som en enkätundersökning och frågorna kategoriserades in i fyra kategorier 

för att underlätta kartläggandet av eventuella problem. Undersökningen utfördes över 

internet med hjälp av enkätverktyg med vilken man kunde skapa en unik länk som i sin 

tur skickades åt studerande per e-post. 

Att utföra undersökningen över internet visade sig vara en mycket smidig och effektiv 

metod att utföra enkätundersökning. Då jag hoppades på att minst 30 personer deltar i 

undersökningen, lyckades jag samla in svar från 27 personer. Tidpunkten för undersök-
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ningen var inte kanske optimal, då årskurserna som undersöktes har praktikperiod på 

gång. Detta kan tänkas ha lett till att studerande inte följt med skolans e-post lika aktivt 

som under vanliga perioder. 

Valet om att kategorisera enkätfrågorna visade sig vara en bra sak. Med hjälp av katego-

risering var det lätt att hålla en tydlig struktur på undersökningen och själva enkäten 

blev klar och tydlig med hjälp av kategorisering. Från enkätundersökningen kunde det 

identifieras flera problem i samband med praktikstudier. Med detta kan man påstå att 

arbetets syfte har uppfyllts. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 Enkätundersökning 

1. Kön? 

 Man 

 Kvinna 

2. Ålder? 

 ________år 

3. Vilket år har du påbörjat ekonomistudierna på yrkeshögskolan Arcada? 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 Något annat år 

4. Vad har du som studieinriktning? 

 Marknadsföring 

 Logistik 

 Finance 

 Ekonomistyrning och ledarskap (ifall du påbörjat studierna år 2009 eller 

tidigare) 

5. Praktikstudier består av två skilda praktikperioder, praktikperiod 1 och praktik-

period 2. Vänligen välj rätt svarsalternativ för vilka praktikstudier du utfört, som 

även registrerats i ASTA. 

 Praktikperiod 1 har registrerats i ASTA 

 Praktikperiod 2 har registrerats i ASTA 

 Praktikperiod 1 och 2 har registrerats i ASTA 

 Praktikstudier har inte registrerats i ASTA 

6. Ifall praktikstudier har registrerats i ASTA, vänligen berätta kort hur du 

hittat praktikplatsen eller praktikplatserna(ifall du utfört praktikstudier i skil-

da företag). 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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7. Känner du att det varit problematiskt att hitta praktikplats för praktikperiod 1 eller 

praktikperiod 2? 

 Ja, praktikperiod 1 

 Ja, praktikperiod 2 

 Ja, praktikperiod 1 och 2 

 Nej, att hitta praktikplats har inte varit problematiskt 

8. Ifall du upplevt svårigheter med att hitta praktikplats, vänligen berätta kort 

varför. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. Som praktikarbete godkänns även vanligt arbete där man inte specifikt jobbat som 

praktikant. Har du utfört praktikstudier på ett företag, där arbetsgivaren inte varit 

medveten om att du utfört praktikstudier vid sidan om vanliga arbetet? 

 Ja 

 Nej 

 Jag vet inte 

 

10. För praktikarbete har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala lön åt praktikan-

ten. Har du drabbats av ekonomiska svårigheter under dina praktikstudier eller har 

dina praktikstudier förhindrats p.g.a. ekonomiska själ? 

 Ja, under praktikperiod 1 

 Ja, under praktikperiod 2 

 Ja, under praktikperiod 1 och 2 

 Nej, jag har inte drabbats av ekonomiska svårigheter 

11. Ifall du drabbats av ekonomiska svårigheter under dina praktikstudier, 

vänligen berätta kort varför och hur det påverkat dina praktikstudier. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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12. Vilket/vilka språk har huvudsakligen använts på arbetsplatsen/arbetsplatserna då 

du praktiserat? Du kan välja flera svarsalternativ vid behov. 

 Finska 

 Svenska 

 Engelska 

 Något annat språk 

13. Upplever du att något av språken, som praktikarbetet gjorts på, ställt till 

med svårigheter då du praktiserat? Ifall ja, vänligen berätta kort varför. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

14. För godkännandet av praktikstudier för en praktikperiod, krävs det att man utför 

10 veckor fulltidsarbete eller 400 arbetstimmar och dessutom en praktikrapport på 

ca 8 sidor. Som alternativ till skriftlig rapportering kan man rapportera muntligt ge-

nom att hålla en ca 20 minuter lång presentation. Känner du att något av dessa krav 

fördröjt godkännandet av dina praktikstudier? Du kan välja flera svarsalternativ vid 

behov. 

 Arbetsmängden har fördröjt på godkännandet 

 Rapporteringen har fördröjt på godkännandet 

 Godkännandet har inte fördröjts p.g.a. kraven 

 

15. Har du upplevt något problematiskt, som inte uppkommit i tidigare frågorna, 

under praktikperiod 1 eller praktikperiod 2? Ifall ja, vänligen beskriv vad som varit 

problematiskt. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
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