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Varför studera ekonomi?

En bredare 
förståelse för 

vad som pågår 
i världen.

En insikt i 
företag & 

organisationer.



Du börjar studera ekonomi 

som helhet och läser 

grundkurser i alla 

ekonomiska ämnen under 

det första studieåret

Ditt huvudämne väljer du i 

slutet av ditt första studieår



Huvudämnen du kan välja

Nationalekonomi

Informationssystem Int. marknadsföring

Redovisning

Organisation och ledning

abo.fi/amnen

https://www.abo.fi/amnen/


Varför ekonomi 

vid Åbo Akademi?
 Åbo som studiestad ♥

 Bra och intressanta studier; 
toppenhet inom undervisningen

 Bred och flexibel utbildning,
möjlighet att skapa egen nisch

 Möjlighet till studentutbyte och
utlandsstudier

 Goda möjligheter att få bra jobb



Hur är det att studera ekonomi 

vid Åbo Akademi?
• Första året gemensamt för alla ekonomstuderande, 

följande år inriktning på huvudämne och biämne

• Måste man ha läst lång matematik/ ingår mycket matematik?

– Studierna kräver inte lång matematik. 

– Vissa ämnen har lite mer matematik (nationalekonomi & 
redovisning) andra har inte alls (marknadsföring & organisation 
och ledning)

• Tenter eller skriftliga uppgifter, d.v.s. läsa eller skriva?

– Tent och inlämningsuppgifter: informationssystem & 
nationalekonomi & redovisning

– Skriftliga uppgifter, presentationer, bloginlägg, poddar etc.: 
marknadsföring & organisation och ledning



Var jobbar ekonomer?

• En ekonomutbildning ger många möjligheter – valet av 

huvudämne och biämne i kombination med dina egna 

intressen, tidigare praktikplatser etc. skapar olika karriärer

• ¼ jobbar inom företag i näringslivet, ¼ inom industrin, en 

del jobbar inom finanssektorn, handel, offentlig förvaltning 

och utbildningssektorn

• En stor del av ekonomerna jobbar med olika 

ledarskapsuppgifter eller som experter inom sitt område

• T.ex. projekt, planering och utveckling, finansiering, 

beskattning, finans- och marknadsanalys, IT-sektorn, 

personalfrågor etc.

• Fem år efter examen – ÅA:s uppföljning (på ÅA:s webbsidor)

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/arbetsforum/aa-alumner-i-arbetslivet/fem-ar-efter-examen/


Antagning till ekonomi
Studentexamensbetyg 
(54 platser)

Urvalsprov 
(36 platser)

Endast förstagångssökande

Tröskelkrav: godkänt prov i matematik och 
totalt minst 77 betygspoäng

Poäng för följande prov i studentexamen:
- Modersmål
- Matematik (lång eller kort)
- Det språk som ger de högsta poängen
- De två ämnen som ger de högsta poängen

- Se poängtabell på ÅA:s webbsidor!

Gemensamt urvalsprov för alla ekonomutbildningar

Tisdag 8.6.2021 kl. 12-15 
(mera info publiceras senast 16.3.2021)

Ingen urvalslitteratur – provet bygger på tre kurser i 
gymnasiets läroplan (samhällslära, historia, 
matematik)

Flervalsfrågor och/eller rätt eller fel-frågor

Tidigare års urvalsprov finns på ekonom-
utbildningarnas gemensamma webbsidor

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/studentbetyg-till-ekonomi/
http://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsprov-och-statistik-fran-tidigare-ar/


Är det svårt att komma in?
• Vi antar 90 nya studerande

• Ifjol hade vi 903 sökande (varav 146 i första preferens)

= Vi har ett högt söktryck; antar ~10 % av alla sökande

• Betygspoäng som räckte till antagning 2020: 93,2 p

• Urvalsprovspoängen går inte att jämföra med tidigare år

• Har du avlagt studentexamen och skrivit ett godkänt prov i kort eller 
lång matematik och är förstagångssökande kan du bli antagen på 
basis av betyg (54 platser) eller urvalsprov (36 platser)

• Uppfyller du inte kriterierna ovan kan du bara antas på basis av 
urvalsprov (36 platser)



Mera info:

Ansökningsportalen: studieinfo.fi

Webben: ansökningsinfo     
www.abo.fi/utbildningslinjer/ekonomi
www.kauppatieteet.fi

E-post: studierådgivare Minna Lostedt    
minna.lostedt@abo.fi

https://studieinfo.fi/wp/sv/
https://www.abo.fi/utbildningslinjer/ekonomi/
http://www.kauppatieteet.fi/sv/

