Delrapport - urval
Institution - både program och huvudområde
Statsvetenskapliga institutionen

Alumnundersökning - Stockholms universitet - 2021
Respondenter var alumner som tog ut en examen 2018 och 2019.
Antal respondenter: 9313
Antal svar: 2814
Svarsfrekvens: 30.21%

1. Vilken examen tog du ut 2018 eller 2019 vid Stockholms
universitet?
Om du tog ut flera examen dessa år, välj den SENASTE.
Vilken examen tog du ut 2018 eller 2019
vid Stockholms universitet?
Om du tog ut flera examen dessa år, välj
den SENASTE.
Kandidatexamen
Masterexamen
Doktorsexamen
Summa

Antal
svar
83
(61,5%)
50
(37,0%)
2 (1,5%)
135
(100,0%)

Om annat, skriv här
None completed degree in 2017

2. Studerade du via fristående kurser eller program?
Studerade du via fristående kurser eller
program?
Fristående kurser
Program
Annat
Summa

Antal svar
45 (33,6%)
86 (64,2%)
3 (2,2%)
134
(100,0%)

Om annat, skriv här
Började på program men avslutade med eget hopkok.
Both actually
Började KOPO men kompletterade med fristående kurser
Sista terminen i stockholm, fram tills dess var det program i karlstad

3. Vilket program studerade du?
Vilket program studerade du?
Environmental Social Science, 2 years
Political Science, 2 years
Program, statsvetenskap (på campus)
Samhällsvetenskapliga miljöstudier, 120 hp
Statsvetenskap med inriktning mot offentlig
politik och organisation, 120 hp
Statsvetenskap, 120 hp
Summa

Antal
svar
7
(13,7%)
27
(52,9%)
4 (7,8%)
2 (3,9%)
9
(17,6%)
2 (3,9%)
51
(100,0%)

Om annat, skriv här
Masterprogram i Statsvetenskap
Masterprogram i statsvetenskap på engelska

4. Inom vilket huvudområde var din examen?
Inom vilket huvudområde var din
examen?
Statsvetenskap
Summa

Antal svar
85
(100,0%)
85
(100,0%)

Om annat, skriv här
economics
Environmental Governance
och nationalekonomi

5. Inom vilken inriktning var din grundlärarexamen?
Inom vilken inriktning var din
grundlärarexamen?
Summa

Antal
svar
0 (0,0%)

6. Inom vilken inriktning var din ämneslärarexamen?
Inom vilken inriktning var din
ämneslärarexamen?
Summa

Antal
svar
0 (0,0%)

7.
När fick du din FÖRSTA anställning efter avslutade studier?

När fick du din FÖRSTA anställning efter
avslutade studier?
Innan avslutade studier
Inom 3 månader efter avslutade studier
Inom 6 månader efter avslutade studier
Inom 12 månader efter avslutade studier
Längre än 12 månader efter avslutade studier
Jag fick inte ett jobb efter avslutade studier
Annat
Summa

Antal
svar
59
(43,4%)
19
(14,0%)
17
(12,5%)
6 (4,4%)
9 (6,6%)
11
(8,1%)
15
(11,0%)
136
(100,0%)

Om annat, skriv här
Började studera ett masterprogram direkt efter och har därför inte aktivt sökt jobb.
Jag hade samma arbete under hela studietiden
Fortsatt studera vid ett annat universitet
Läste master direkt efter kandidaten vid ett annan universitet. Efter mastern fick jag jobb inom 6 månader.
Still studying
I started my Masters studies.
Jag fortsatte studera
Jag tackade nej till några jobb innan jag tog mitt första
Hade jobb vid examen men inte relevant till det jag studerat
Jag fortsatte studera.
I studied a magister after my degree. After that it took me 10 months to get a job in my field (although this is during Covid)
I was working before starting my studies in political science. Already had a degree in environmental science.
I continued studying the master’s programme
I studied a second master’s degree at another university.
I was already working when I start the programm
Did a master's programme
jag fortsatte studera min master
Jag valde dock att inte söka under sommaren.

8. Hur fick du din första anställning efter studierna?
Hur fick du din första anställning efter
Antal
studierna?
svar
Kontakt med arbetsgivare genom praktik,
25
examensarbete eller dylikt
(23,1%)
Via professionella kontakter t ex genom
mentorskap, nätverksträffar, mm
2 (1,9%)
Via personliga kontakter som vänner, familj, m fl 8 (7,4%)
57
(52,8%)
Sökte och fick en utannonserad tjänst
Genom eget företag
2 (1,9%)
Head-huntad
3 (2,8%)
11
Annat
(10,2%)
108
Summa
(100,0%)

Om annat, skriv här
Genom Academic Work
extra knäck som kunde utvecklas till heltid.
Var redan anställd då studierna påbörjades
Contacted a company I could see myself working for.
LinkedIn
Via the staffing company I already worked for during my studies
spontanansökan
Garanterad anställning efter utbildningen. Har även en polisexampen
Genom ideellt engagemang.
Hade redan arbete
Genom kontakt då jag jobbat extra för dem under studietiden.
Mejlade ett företag jag ville jobba på och blev anställd inom en vecka.
Praktik

9. Hur skulle du värdera följande påstående? "Arbetsuppgifterna på
mitt första jobb var kvalificerade i förhållande till min
utbildningsnivå."
(Med "kvalificerade" menar vi att arbetsuppgifterna var komplexa
och krävande på en nivå som kändes lämpligt med tanke på den
utbildningsnivå du erhållit från Stockholms universitet.)
Värdering 1-5
1=instämmer inte alls
2=instämmer inte
3=varken eller
4=instämmer
5=instämmer helt
Summa

Antal svar
7 (6,4%)
17 (15,5%)
20 (18,2%)
38 (34,5%)
28 (25,5%)
110 (100,0%)

Kommentar
I also have a masters degree from FHS
Not working in my field of studies
More related to my free standing courses (60 HP sustainable development)
After graduation from the Stockholm University in 2019, I started my own company and working as a public interpreter so I
was reluctant to search jobs that matching with my University degree.

10. Hur skulle du värdera följande påstående? "Mitt första jobb
överensstämde med mitt utbildningsområde."
(Med "överensstämde" menas att du jobbade med frågor som
hängde ihop med ämnen som var centrala inom ditt
utbildningsområde vid Stockholms universitet.)
Värdering 1-5
1=instämmer inte alls
2=instämmer inte
3=instämmer delvis
4=instämmer
5=instämmer helt
Summa

Antal svar
9 (8,2%)
12 (10,9%)
27 (24,5%)
33 (30,0%)
29 (26,4%)
110 (100,0%)

Kommentar
Läste statsvetenskap. Jobbade som sportjournalist

11. Ville du ha ett jobb som inte överensstämde med ditt
utbildningsområde?
Ville du ha ett jobb som inte
överensstämde med ditt
utbildningsområde?
Ja
Nej
Annat
Summa

Antal
svar
7
(33,3%)
13
(61,9%)
1 (4,8%)
21
(100,0%)

Kommentar
I took anything I could get that required University degree and ended up in the right place for me

12. Kryssa för de tre främsta faktorerna som du bedömer haft
betydelse för att få din första anställning efter examen (inkluderar
arbete i eget företag).
Kryssa för de tre främsta faktorerna som
du bedömer haft betydelse för att få din
första anställning efter examen (inkluderar
arbete i eget företag).

Antal
svar
38
Jag hade redan ett jobb innan avslutade studier
(34,5%)
13
Mitt nätverk utanför SU (vänner, familj, m fl)
(11,8%)
Mitt nätverk inom SU (kursare, lärare, m fl)
7 (6,4%)
55
Personliga egenskaper
(50,0%)
Generiska kompetenser (t ex presentationsteknik,
25
koordinering, mm)
(22,7%)
46
(41,8%)
Erfarenhet från tidigare anställningar
44
Erfarenhet från praktik
(40,0%)
Erfarenheter utanför studier som förenings- och
15
kårarbete
(13,6%)
Erfarenhet av utlandsstudier
9 (8,2%)
34
Utbildningens akademiska/teoretiska innehåll
(30,9%)
12
Utbildningens färdighetsträning
(10,9%)
Annat
2 (1,8%)
300
Summa
(272,7%)

Om annat, skriv här
the fact that I learned Swedish studying at SU
Luck

13. Vad är din huvudsakliga NUVARANDE sysselsättning? (Om du är
föräldrarledig eller liknande, svara utifrån ditt ordinarie förhållande.)
Vad är din huvudsakliga NUVARANDE
sysselsättning? (Om du är föräldrarledig
eller liknande, svara utifrån ditt ordinarie
förhållande.)
Anställd, privat sektor
Anställd, offentlig sektor
Anställd, ideell sektor
Egen företagare
Studerande på forskarnivå/doktorand
Studerande på högskola/universitet
Praktikant
Arbetssökande
Annat
Summa

Antal
svar
25
(18,4%)
60
(44,1%)
10
(7,4%)
2 (1,5%)
3 (2,2%)
24
(17,6%)
6 (4,4%)
5 (3,7%)
1 (0,7%)
136
(100,0%)

Om annat, skriv här
its impossible to get a job with this bachelor in political science for me... it feels hopeless. ive applied for probably 1000 jobs
but the only thing i get is non-qualified seller jobs
I am employed, public sector at the same time University student

14. Vilken är din nuvarande arbetsgivare?

Vilken är din nuvarande arbetsgivare?
Tullverket
Talangakademin
CGI Sverige AB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tillväxtverket
Diakonia
Tillväxtverket
Narva communications
Nordregio (Nordic Council of Ministers)
Jönköpings kommun
Danske Bank
CTM Biomedical
Stockholm Stad
Universitetskanslersämbetet
European parliament
Polismyndigheten
Klättercentret
Socialstyrelsen
Leuphana University Lueneburg, Germany
Pensionerad
Stockholms universitets studentkår
Ungdomsbarometern
PwC
Vrije Universiteit Amsterdam
Transportstyrelsen
Sida
Liberalerna Stockholms län
Vision, fackförbund
VTI, Statens väg- och transportforskningsintitut
Arbetsförmedlingen
Swedish UD
KTH
Telenor Connexion
Gruner+Jahr, Germany
Stockholms universitet
Fria läroverken
Stockholm School of Economics
Stratsys
Försäkringskassan
Swedbank
Kungliga tekniska högskolan
Faugert & Co Utvärdering AB
Priority Group
management consultancy
Swedish environmental protection agency
Polismyndigheten
Myndighet
Kriminalvården
Arbetsförmedlingen
Stockholms stad
Stockholms stad
Akavia
Privat vårdbolag
Ratio
Stockholms Universitet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Swedish Ministry for Foreign Affairs
Kommun
MSB
Nya Kompisbyrån
Stockholms stad
CSN
Stockholm Stad
Sida
Sveriges television
Timbro/Stiftelsen Fritt Näringsliv
Statens skolinspektion
Försvarshögskolan
Governments offices
Fk
Sundbybergs stad
Stockholm stad
Arbetsförmedlingen
Värmdö kommun
Skatteverket
Oxford Research AB
Government offices/ Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Bibliotek
Self

Skatteverket
Iris Sverige AB
Naturvårdsverket
Securitas
Stockholms universitet
Tillväxtverket
Stockholms Stadsmission
Värmdö kommun
Svenska kyrkan
Foi
Tullverket
Brukarkooperativet JAG
Försvarsmakten
Migrationsverket
Polismyndigheten
Fredrika Bremer-förbundet
Modular Finance
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm
Försäkringskassan

15. Vilken bransch tillhör ditt nuvarande arbete? (Välj alternativet
som passar bäst.)
Vilken bransch tillhör ditt nuvarande
arbete? (Välj alternativet som passar
bäst.)
Ambassader & Internationella Org
Bank, Finans & Försäkring
Data, It & Telekommunikation
Juridik, Ekonomi & Konsulttjänster
Kultur, Nöje & Fritid
Media
Offentlig Förvaltning & Samhälle
Utbildning, Forskning & Utveckling
Summa

Antal svar
7 (7,865%)
4 (4,494%)
3 (3,371%)
7 (7,865%)
3 (3,371%)
3 (3,371%)
46
(51,685%)
16
(17,978%)
89
(100,000%)

17. Vad är din nuvarande inkomst per månad (före skatt)?
Vad är din nuvarande inkomst per månad
(före skatt)?
0-15000 SEK
20001 –25000 SEK
25001 –30000 SEK
30001 –35000 SEK
35001 –40000 SEK
40001 –45000 SEK
45001 –50000 SEK
50001 + SEK
Vill ej ange
Summa

Antal
svar
1 (1,0%)
2 (2,0%)
16
(16,0%)
34
(34,0%)
28
(28,0%)
9 (9,0%)
6 (6,0%)
2 (2,0%)
2 (2,0%)
100
(100,0%)

18. Hur har din utbildning förberett dig för ditt nuvarande arbete
med tanke på dina färdigheter att...

Hitta och värdera ny kunskap
Hitta och värdera ny kunskap
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
4 (2,9%)
4 (2,9%)
8 (5,9%)
74 (54,4%)
46 (33,8%)
136 (100,0%)

Kritiskt tolka och diskutera problemställningar
Kritiskt tolka och diskutera
problemställningar
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
4 (2,9%)
3 (2,2%)
8 (5,9%)
61 (44,9%)
60 (44,1%)
136
(100,0%)

Argumentera och övertyga
Argumentera och övertyga
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
3 (2,2%)
9 (6,6%)
26 (19,1%)
58 (42,6%)
40 (29,4%)
136 (100,0%)

Självständigt identifiera och lösa problem
Självständigt identifiera och lösa
problem
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
2 (1,5%)
5 (3,7%)
11 (8,1%)
70 (51,5%)
48 (35,3%)
136
(100,0%)

Följa med i kunskapsutvecklingen
Följa med i kunskapsutvecklingen
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
8 (5,9%)
3 (2,2%)
17 (12,5%)
69 (50,7%)
39 (28,7%)
136 (100,0%)

Undervisa
Undervisa
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
29 (21,3%)
16 (11,8%)
33 (24,3%)
45 (33,1%)
13 (9,6%)
136 (100,0%)

Bearbeta statistiskt material
Bearbeta statistiskt material
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
14 (10,3%)
12 (8,8%)
32 (23,5%)
59 (43,4%)
19 (14,0%)
136 (100,0%)

Göra muntliga presentationer
Göra muntliga presentationer
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
13 (9,6%)
9 (6,6%)
21 (15,4%)
59 (43,4%)
34 (25,0%)
136 (100,0%)

Skriva vetenskapliga rapporter
Skriva vetenskapliga rapporter
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
12 (8,8%)
4 (2,9%)
19 (14,0%)
46 (33,8%)
55 (40,4%)
136 (100,0%)

Göra presentationer på engelska
Göra presentationer på engelska
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
17 (12,5%)
8 (5,9%)
31 (22,8%)
48 (35,3%)
32 (23,5%)
136 (100,0%)

Göra etiska bedömningar
Göra etiska bedömningar
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
15 (11,0%)
6 (4,4%)
27 (19,9%)
61 (44,9%)
27 (19,9%)
136 (100,0%)

Förklara för ickespecialister/lekmän
Förklara för ickespecialister/lekmän
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
7 (5,1%)
8 (5,9%)
20 (14,7%)
67 (49,3%)
34 (25,0%)
136 (100,0%)

Arbeta i grupp
Arbeta i grupp
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
6 (4,4%)
5 (3,7%)
29 (21,3%)
66 (48,5%)
30 (22,1%)
136 (100,0%)

Projektleda
Projektleda
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
25 (18,4%)
15 (11,0%)
36 (26,5%)
41 (30,1%)
19 (14,0%)
136 (100,0%)

Bedöma säkerhet och risk
Bedöma säkerhet och risk
Ej relevant
Mycket bristfälligt
Delvis bristfälligt
Bra
Mycket bra
Summa

Antal svar
24 (17,6%)
15 (11,0%)
35 (25,7%)
46 (33,8%)
16 (11,8%)
136 (100,0%)

19. Allt sammantaget, hur nöjd eller missnöjd är du med din
utbildning?
(Utgå ifrån examen som du svarade om tidigare i enkäten för
frågorna som följer.)
Värdering 1-5
1=mycket missnöjd
2=missnöjd
3=varken eller
4=nöjd
5=mycket nöjd
Summa

Antal svar
1 (0,7%)
7 (5,1%)
15 (11,0%)
82 (60,3%)
31 (22,8%)
136 (100,0%)

Kommentar
Dåligt förberedd för arbetsmarknaden
I feel like there should have been more guidance on how to write a thesis in the political track. Especially statistics should be
taught in small groups, not lectures.
Pga den snabba takten samt mycket info så hann inte infon sätta sig innan man släppte det o lärde sig allt inför nästa kurs.
Tråkigt nog sitter inte lika mycket kvar i minnet som man hade velat
I liked when you pushed students to study at least one semester abroad! I needed that push!
Är mest nöjd med momenten argumentationsanalys och vetenskapsteori som ingick i mina filosofikurser.
The program was labeled as an international program for English speakers, but there were so many opportunities that
excluded non-Swedish speakers and non-Swedish citizens. For example, meetings providing information and tips about
internships were only in Swedish. Also internships were required to be unpaid based on the assumption that students receive
CSN, but non-Swedes do not receive CSN and sometimes have to pay tuition. Some teachers seemed to really dislike the
teaching aspects of their job and it seemed like they were solely interested their research.
Statsvetenskapliga institutionen är allt för genomsyrad av en missförståelse av vetenskapliga principer. Detta gäller
framförallt, men ej uteslutande lärare som Maria Went. Bra företrädare fanns även.
it was good education I THOUGHT but it didnt lead to any relevant job... so i regret it :(
Mainly positive although the feminist angle perpetuated by the department is very skewed and obviously in a self serving
interest.
Tror att statsvetenskap skulle kunna studeras på kortare tid eller innehålla mer kurser baserat på min egna utbildning

20. Om någon frågar dig, skulle du rekommendera andra att läsa din
utbildning?
Värdering 1-5
1=nej
2=tveksamt
3=kanske
4=troligtvis
5=ja
Summa

Antal svar
7 (5,1%)
6 (4,4%)
33 (24,3%)
41 (30,1%)
49 (36,0%)
136 (100,0%)

Kommentar
Eftersom jag fick fristående kurser skulle jag inte rekommendera en ny student, skulle kanske rekommendera för någon som
redan har pluggat sen innan
Professorerna var underbara!
Men tror inte att den finns kvar vilket är synd.
It depends on who it is - if they know what they want, then yes.
Jag skulle nog rekommendera program framför fristående kurser, och understryka att ha ett program som innehåller praktik.
Jätterelevant för att få kontakter och erfarenhet till CV (och referensperson).
Studentlivet brister på Su därav avdrag
Det beror helt på vad de vill ha ut av det. För att få in en fot på arbetsmarknaden och trygga sin framtid, nej. För att lära sig
saker och utveckla sitt kritiska tänkande, ja.
no. only if you have very good contact network that you are sure they give you a job you can study this, otherwise if you
just apply through arbetsförmedlingen.se by yourself this education is worthless unfortunately.

21. Om du skulle valt i dag, hade du valt samma utbildning?
Värdering 1-5
1=nej
2=tveksamt
3=kanske
4=troligtvis
5=ja
Summa

Antal svar
10 (7,4%)
18 (13,2%)
30 (22,1%)
42 (30,9%)
36 (26,5%)
136 (100,0%)

Kommentar
Jag hade nog valt att läsa Pol Kand istället för fristående kurser
I would have liked to have a more business focus to prepare me for working in the private sector
Skulle nog valt program men inom samma ämne.
Jag har ju gått den och är därmed medveten om dess brister.
Förmodligen försökt att krångla mig in i Uppsala
Ja, fast ett annat universitet
Ämnet är intressant och relevant men tycker att utbildningen är lite frånkopplad arbetslivet. Saknar en tydligare bild av vad
utbildningen kan leda till.
Men inte Karlstad som lärosäte

22. Hade du valt en annan utbildning istället?
Hade du valt en annan utbildning
istället?
Ja
Kanske
Nej
Vet ej
Summa

Antal svar
23 (39,7%)
25 (43,1%)
9 (15,5%)
1 (1,7%)
58
(100,0%)

Om ja, vilken utbildning hade du valt? Om nej, vad hade du gjort istället?
Juridik och företagsekonomi
Juridik
Masters programme at Stockholm Resilience Centre
A degree with economics
Sociology, Religious Studies
Business administration or marketing and communications
Mer av en humanistisk inrikting.
Vet ej
Something related to sustainability.
I probably would have chosen something more practical and less theoretic
Juristprogrammet
Som sagt, samma ämne men program istället för fristående kurser tror jag. Eller kanske valt juridik istället.
Psykologi
I would have chosen Doctor program or jurist programmet.
IT, ledarskap och kommunikation
Jag hade valt en mindre skola med mer gemenskap, t.ex. Handelshögskolan eller KTH
Samma utbildning vid annat universitet
buisiness economics and design
Data
Ja, jag hade läst litteratur och svenska, möjligtvis kommunikation.
Eftersom jag nu läser kompletterande lärarutbildning hade jag nog valt att läsa ämneslärarprogrammet istället
En liknande men kanske med annan inriktning
Juridik

23. Vad om något deltog du i under studietiden vid universitetet?
(Välj alla som stämmer.)
Vad om något deltog du i under studietiden
vid universitetet? (Välj alla som stämmer.)
Examensarbete i samarbete med extern part
Utbytesstudier
Forskningsvistelse på annat lärosäte
Fältarbete
Fältstudie stipendium (MFS, Linnaeus-Palme, m
fl)
Engagemang i studentorganisation (t ex
studentkåren eller råd)
Praktik
Karriärvägledning- individuellt samtal
Deltog på karriärseminarier och workshops (om
CV-skrivande, mm)
Förtroendeuppdrag/volontär (fadder eller
mentorskapsprogram)
Arbetsmarknadsdagar, nätverksträffar,
konferenser
Inget av ovanstående
Annat
Summa

Antal
svar
14
(10,3%)
25
(18,4%)
2 (1,5%)
9 (6,6%)
6 (4,4%)
21
(15,4%)
71
(52,2%)
19
(14,0%)
22
(16,2%)
15
(11,0%)
44
(32,4%)
26
(19,1%)
3 (2,2%)
277
(203,7%)

Om annat, skriv här
Research Assistant
I attended several seminars in which doctoral students and researchers presented their work.
Student ambassadour for stockholm university

24. Flyttade du till Sverige för att studera vid universitet?
Flyttade du till Sverige för att studera vid
universitet?
Ja
Delvis
Nej
Summa

Antal
svar
7 (5,1%)
5 (3,7%)
124
(91,2%)
136
(100,0%)

25. Från vilket land flyttade du till Sverige?
Från vilket land flyttade du till Sverige?
Tyskland
Summa

Antal svar
4
4

26. Vilken var din upplevelse av att hitta bostad under dina studier i
Stockholm?
Värdering 1--5
Mycket svårt
Ganska svårt
Varken eller
Ganska lätt
Mycket lätt
Summa

Antal svar
5 (41,7%)
2 (16,7%)
2 (16,7%)
1 (8,3%)
2 (16,7%)
12 (100,0%)

Om du valde ganska eller mycket svårt, berätta gärna mer
Stockholms hyresmarknad gör det nästan omöjligt att flytta till Stockholm
It is impossible tio find housing
I had a partner so I could live with them. Otherwise it would have been very difficult
It was an absolute nightmare for the first year. I moved 7 times since I was only able to get second hand contracts which
were not reliable. Then i finally got an student accommodation from SSSB just barely. The housing situation is one of the
most exhausting problems here which might be also the main reason why I am most likely not gonna stay in Stockholm. It is
not only that second hand contracts are insanely expensive, it is also the problem that you are living there kind of "illegally"
since it is not accepted by the housing association. And even if, you are only allowed to stay there one year max. Most
students desperately want to buy their way out later, which i think is absolutely insane to buy an 3 Million SEK etta
somewhere outside of Stockholm if you are less than 30 years old and think that "this is an absolute safe investment". Even
if, it is just a terrible realitiy since many cannot "buy their way out". I cannot stress enough how annoying the housing
situation here is.
Limited housing available and everything is based on queuing points which makes it difficult to get a foot in. I moved here
without having any housing but stayed in a hostel for a short while. It got easier when I expanded my social network in
Stockholm but finding housing is a challenge even today.

27. Vilket land bor du i för närvarande?
Vilket land bor du i för närvarande?
Sverige
Tyskland
Summa

Antal svar
122
3
125

28. Upplevde du att universitetet informerade om...
(Värdering 1-5)
jobbmöjligheter inom akademin/forskning?
jobbmöjligheter inom akademin
/forskning?
1=inte alls
2=inte mycket
3=till viss del
4=rätt mycket
5=väldigt mycket
Summa

Antal svar
16 (11,8%)
46 (33,8%)
51 (37,5%)
20 (14,7%)
3 (2,2%)
136
(100,0%)

jobbmöjligheter utanför akademin/forskning?
jobbmöjligheter utanför akademin
/forskning?
1=inte alls
2=inte mycket
3=till viss del
4=rätt mycket
5=väldigt mycket
Summa

Antal svar
14 (10,3%)
48 (35,3%)
52 (38,2%)
18 (13,2%)
4 (2,9%)
136
(100,0%)

möjligheterna att starta eget företag?
möjligheterna att starta eget företag?
1=inte alls
2=inte mycket
3=till viss del
4=rätt mycket
Summa

Antal svar
92 (67,6%)
34 (25,0%)
8 (5,9%)
2 (1,5%)
136 (100,0%)

Kommentar
There were some professors that let us know about opportunities, but larger meetings/fairs were held in Swedish, which
excluded students who struggled with Swedish.

29. Vad om något kände du saknades under din studietid vid
universitetet?

Vad om något kände du saknades under din studietid vid universitetet? (T ex, studentliv, studentbostad, mm.)
Mer studentliv, går man ett program har jag fått uppfattningen att det organiseras mer saker än när man går fristående.
Skulle vara intressant med lite mer aktiviteter där man kan få träffa folk som pluggar något helt annat än en själv.
Introduktion till att studera/skriva/presentera och sådant som är så stor del men man bara ska lära sig själv samt
förberedelser inför arbetslivet
More student life and activities as job fairs
More activities and traditions that is organised by the uni
Housing
student sport teams, opportunities to find friends at a huge university, professor availability outside of class, bonding with
Swedish students
Inget speciellt
Boende, studentaktiviteter i linje med andra universitet i landet, mentor
Studentlivet
Studentliv
En känsla av sammanhållning.
Definitivt studentliv
It went well actually.
The community of political scientists and engagement with students, e.g. through a reading group or similar - a lot of this is
just a natural consequence of busy Stockholm inhabitants though that do not have time to interact in addition to the studies.
Bostad
Studentliv, studentbostad, information om hur man kan starta eget företag.
Ytterligare kontakter med näringsliv och arbetsgivare vore bra samt information om att driva eget företag.
Engaging professors who genuinely wanted you to succeed in your studies and career afterwards. Most of the times they
didn’t even care and sometimes even gave the impression they wanted you to fail which is the typical culture of Stockholm
University. All they ever emphasized were good grades and my grades were not good at all and I can say that I have a solid
career and a great salary despite my low grades, because I work hard and I am very driven. I wish Stockholm Uni
emphasized those aspects too instead of making you feel bad just because you got an ”E” on a course. Just gives off a
pretentious impression which made me really dread going to class.
Progression i påbyggnadskurser. Innehållet i kurserna hängde inte ihop och jag kände därför att det var otydligt vad exakt
jag hade fått ut av utbildningen i sin helhet.
Career Help
A plan for how to get a job and what type of job, after graduating
Inclusion of non-Swedes in activities.
Studentliv
The whole situation was dissatisfying, so I was missing a lot. A diverse and intellectually stimulating environment for
instance. This education assembles a certain type of people - an ego-centric rational choice type - and put together with the
teachers leftist indoctrination and their instrumentalist view on knowledge, this resulted in a conformist environment. Still
they all believe themselves to be an educated elite and looked down on "non-conformists" and on any other subject
non-social scientific. This education of ours hardly is an education to force intellectualism (enlightenment perhaps?) forward.
So when having to repeatedly do meaningless group work with this kind of people, you hardly want to do student activities
with them, right?
Till viss del studentliv, även studentbostad.
Compare with the student life i was used at the Münster University in Germany and what I hear about Lund and Uppsala but
also KTH actually, Stockholm's University is unfortunately not so much fun as a student in my opinion. Like, the orientation
week was really boring except the pub "crawl" which is even not as much fun as one would expect. The other events was an
acohol free speed friending, a tour in the libary, a tour on the campus without activties etc. I am aware that there are strict
alcohol policies in Sweden, but the limitation of doing fun events where you might also drink alcohol seems kinda restricted
by SUS's anti-alcohol policy. I mean, there are massive parties going on at KTH, e.g. Valborg but kinda nothing happened at
SU. Additionally, it seems like plenty of students who study at SU are there more to do their studies only, but then go home
to their already existing friend groups. I was able to connect with international students, but it was very difficult to kind of
feel connected to other Swedes in my studies and i think that is also caused by the fact that the social activities are kinda
forced to be non-alcohol. This, and the combination of not having a real housing for over a year, made the studies very
difficult in my opinion which is a shame since I liked the studies and teachers a lot and the objective, less ideological
discussions inspired by the teachers.
Mer anknytning till arbetslivet med förståelse för vart man hamnade med en polkand om man inte ville jobba statligt eller för
internationella organisationer som EU och FN. Vad är det man blir? Vad är det man kan osv hade minskat oron många
inklusive mig kände.
More focus on applying the skills on real life scenarios
Jag är från Stockholm, började studera akademiskt ganska sent i ålder och hade redan karriär, vänner och nätverk så för
mig spelar det ingen roll. MEN, för andra människor är SU en plats där de skulle kunna hitta vänner och skapa en tillhörighet
men SU är en fabrik där folk stämplar in och ut och jag anser att det finns en uppsjö av saker som borde förbättras för att
göra den socialt attraktiv.
Organised student life (activities such as dinners, parties). Would also have liked more practical work experence involved in
the programme. For example courses or thesis writings where you help different organisations to solve issues/tasks to
prepare students for their work life.
Personlig kontakt mellan lärare-elev. Anpassningar efter vilka intressen som personer i programmet hade. Dåligt stöd vid
uppsatsskrivande. Uppfattade att lärare inte tog oss studenter på allvar eller hade tid för oss.
Studentliv i jämförelse med Uppsala
Studentliv, koppling till arbetslivet, stödfunktioner kring karriär
Studentbostad
Housing
Gemenskap. Stora kurser med många deltagare skapade inte direkt någon familjär känsla.
just more help getting a job after my degree!
I felt that I would've needed more support when writing my Political Science Bachelor's thesis. Especially since I was writing
it remotely in Finland. Perhaps regular Zoom - meetings etc.
Student activities extra academic
Fun activities
Studentbostad
Studentliv.
Ett ”studentliv”. Har läst andra utbildningar också där det är mer sammanhållning, men just statsvetenskapen är väldigt
anonym.
A nice and quite place to sit ned have coffe
Nothing to add.

Studentliv
Budget-möjligheter för ett studentliv i stockholm. Billigare kaffe, öl, mat, boende.
Studentliv, studentpub
Kontakt med arbetslivet
Studentliv, sammanhållning
Kontakt med yrkeslivet
More careers advises.

30. Allt sammantaget, hur nöjd eller missnöjd är du med din tid vid
universitet?

Värdering 1-5
1=mycket missnöjd
2=missnöjd
3=varken eller
4=nöjd
5=mycket nöjd
Summa

Antal svar
2 (1,5%)
6 (4,4%)
18 (13,2%)
82 (60,3%)
28 (20,6%)
136 (100,0%)

Kommentar
The department of poli sci was just dry and stiff during my time. I’ve heard similar things about other departments although
it of course doesn’t apply to all.
There could be more student activities for Master students
Remember, dissatisfaction is the core of democracy...
i wish i could say im very satisfied but i feel i regret these years... due to not getting a real job and its been 3 years since i
graduated

31. Vilket år var du född?
Vilket år var du född?
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1985
Summa

Antal svar
8 (7,4%)
17 (15,7%)
11 (10,2%)
14 (13,0%)
16 (14,8%)
8 (7,4%)
10 (9,3%)
12 (11,1%)
5 (4,6%)
7 (6,5%)
108 (100,0%)

