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Alumnperspektiv – karriärmöjligheter för alumner vid
statsvetenskapliga institutionen
Syftet med denna alumnundersökning är att samla information om våra alumners utveckling
när det gäller sysselsättning, karriär och mobilitet. I undersökningen ingick 510 alumner från
Europaprogrammet, Statsvetarprogrammet, masterprogrammet i europastudier (MAES),
masterprogrammet i internationell administration och global styrning (IAGG) och
masterprogrammet i statsvetenskap (MAPS). Svarsfrekvensen var 52 procent. 1

Praktik, utbytesstudier och tidigare studier
Sammanlagt 66 procent av respondenterna gjorde praktik och 24 procent studerade utomlands
under sina studier. Utmärkande är att 76 procent av de kvinnliga respondenterna gjorde praktik
under sina studier medan endast 51 procent av manliga respondenter praktiserade. En något
större andel kvinnor (25 procent) än män (20 procent) deltog i utbytesstudier.
Alumner från masterprogrammen fick en också en fråga om varifrån de har sin
kandidatexamen. Majoriteten av respondenterna svarade att de har en examen från ett svenskt
universitet (54 procent). 34 procent har en kandidatexamen från ett annat europeiskt universitet
och 12 procent från ett universitet utanför Europa.
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Huvudsaklig sysselsättning
Anställd

69

Egenföretagare

1

Studerande (inklusive
doktorand)

18

Sjukskriven/föräldraledig

3

Arbetssökande

4

Volontär/trainee

3

Annat

2
0%

20%

40%

60%

Majoriteten av respondenterna är anställda (69
procent), medan 18 procent har fortsatt studera. 4
procent av respondenterna är för närvarande
arbetssökande. Nästan hälften av respondenterna (47
procent) har en fast anställning. Den andra delen har
antingen en tidsbegränsad anställning eller befinner
sig i andra anställningsformer. Av alla anställda
respondenter arbetar 41 procent inom den offentliga
sektorn. Av dessa arbetar 18 procent på nationell nivå,
6 procent på regional nivå och 17 procent på
kommunal nivå. 28 procent av de anställda arbetar
inom den privata sektorn.
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För mer information om enkäten och/eller frågorna som ingick kontakta Karin Andersson,
karin.andersson@pol.gu.se (Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet)
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Type of organisation
Vanligast
bland
respondenterna
är
administrativa och samordnade arbeten såsom
handläggare och projektledare. Bland de
vanligaste yrkena är också utredare/analytiker,
arbete inom kommunikation och media,
konsulter och nämndsekreterare.

Offentlig sektor

41

Privat sektor

28

Internationell organisation

Den vanligast förekommande arbetsgivaren
bland respondenterna är Göteborgs Stad (13
svarande), följt av Göteborgs universitet (10
respondenter) och Migrationsverket (7
respondenter).
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Exempel på vanligt förekommande jobbtitlar

C

Administratör
Ambassadsekreterare
Analytiker
Dataanalytiker
Departementssekreterare
Doktorand
EU-samordnare
Forskare
Handläggare
Journalist
Kommunikatör

Kommunsekreterare
Konsult
Kvalitetsansvarig
Nämndsekreterare
Näringslivssamordnare
Policyexpert
Politisk rådgivare
Projektledare
Strateg

Kommentar: Frågan löd ‘Vilken typ av
organisation
arbetar
du i?’.
Endast
respondenter som uppgett att de är anställda
har
inkluderats
i
procentbasen.
Svarsalternativet “offentlig sektor” var
uppdelat i kategorierna “nationell”, “regional”
och “kommunal” sektor.

Arbetsort
Nästan hälften av respondenterna stannade i Göteborgsregionen efter avslutade studier (47
procent). De vanligaste arbetsorterna i Sverige är Göteborgsregionen, följt av
Stockholmsregionen och övriga Västra Götalandsregionen. 24 procent av respondenterna
arbetar utanför Sverige. 38 procent av masteralumnerna arbetar i ett annat europeiskt land,
vilket kan jämföras med endast sex procent av alumnerna från kandidatprogrammen. Den
vanligast förekommande arbetsorten utanför Sverige är Bryssel i Belgien.

Tid från studier till första anställningen
Resultaten visar att 80 procent av alumnerna började sin första anställning inom ett halvår efter
avslutade studier. De som gjorde praktik under sina studier började sin första anställning tidigare än
de som inte gjorde praktik. 71 procent av de alumner som praktiserade fick sin första anställning inom
tre månader från examen, jämfört med 55 procent av dem som inte gjorde praktik. 10 procent av
respondenterna anger att de inte har påbörjat en första anställning efter studierna ännu. Det betyder
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inte att alla är arbetssökande, eftersom vi vet att många av respondenterna fortsätter sina studier
(kandidatalumner som fortsätter att studera på mastersnivå).

Vägen till första anställningen
Respondenterna fick frågan om vilka aspekter som de tyckte var avgörande när de fick en första
anställning efter studierna. 25% av respondenterna angav att praktiken var avgörande för att få
en anställning. Andra viktiga studierelaterade faktorer är utbytesstudier, uppsatsskrivande och
programmets kvalitet och innehåll. Många respondenter indikerade också att faktorer utanför
universitetet var viktiga, såsom tidigare arbetslivserfarenhet (under eller före studierna), deras
personliga nätverk och engagemang i olika organisationer och föreningar.

Färdigheter och förmågor
Färdigheter och förmågor som alumnerna
förvärvat under sina studier och använder i
sina nuvarande arbetsuppgifter:
-

Färdigställa uppgifter inom givna
tidsramar
Arbeta självständigt
Lösa problem
Kritiskt reflektera, värdera och
diskutera
Kommunicera på engelska
Arbeta i grupp

De färdigheter som respondenterna uppger att
de använder i sin nuvarande anställning är att
arbeta självständigt, att slutföra uppdrag inom
bestämda tidsramar och att lösa problem
självständigt. Dessutom indikerar många
respondenter att de måste kunna kritiskt
reflektera, värdera, och diskutera samt
kommunicera på engelska i sitt nuvarande
arbete. Sammantaget indikerar detta att
alumnerna använder sig av de generiska
färdigheter som de förvärvar under sina
studier, vilket ligger i linje med syftet med
utbildningen.

Avslutande kommentarer
De viktigaste resultaten i denna undersökning visar att anställningsbarheten bland alumner från
statsvetenskapliga institutionen är hög. En annan insikt är att många av respondenterna börjar sin
första anställning redan innan de tekniskt sett har avslutat sina studier (34 procent). Resultaten visar
också att arbetslösheten bland respondenterna fortfarande ligger på låg nivå även åren efter
examen (mindre än 4 procent).
Majoriteten av respondenterna arbetar inom den offentliga sektorn (inklusive universitet). 28
procent av respondenterna arbetar inom den privata sektorn. De flesta av respondenterna stannar i
Sverige efter avslutade studier, företrädesvis i Göteborgs- och Stockholmsregionen. Alumner från
masterprogrammen som har en kandidatexamen från ett annat europeiskt land, tenderar att flytta
vidare eller återvända till sitt hemland efter avslutad utbildning.
Självskattningen av de färdigheter och förmågor som respondenterna använder i arbetet indikerar
att respondenterna är mångsidiga allrounders snarare än högspecialiserade anställda, vilket
ytterligare framhäver alumnernas anställningsbarhet.
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