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Vägen till 
drömjobbet
Det finns många ingångar till 
samhällsvetaryrket och det kan 
ta en tid innan man är riktigt 
etablerad på arbetsmarkna-
den. Många nyutexaminerade 
jobbar på vikariat, gör praktik 
en tid eller prövar sig fram 
mellan olika yrken innan de får 
sitt första fasta jobb.

När man frågar arbets
givarna vad de letar efter hos 
unga samhällsvetare svarar 
många att det är bra med en 
spetskompetens. Du kanske 
är projektledare under studie
tiden, har itkompetens eller 
något special område som 
du är särskilt intresserad av. 
Den sortens erfarenheter är 
meriterande. 

Det är också en merit att 
ha ett personligt engagemang. 
Vi på Akademikerförbundet 
SSR har gjort en undersökning 
som visar att 47 procent av 
alla samhällsvetare är ideellt 
engagerade. 

kända samhällsvetare

Göran Greider
poet, debattör, journalist

Birgitta Ohlsson  
EUminister 

Aung San Suu Kyi
burmesisk 

oppositionsledare 

Ban KiMoon
generalsekreterare FN

Ingvar Carlsson
fd statsminister

Kronprinsessan  
Viktoria 

Katrine Kielos 
debattör och författare 

PM Nilsson 
politisk redaktör 
Dagens industri
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Ett framtidsyrke

Att bli samhällsvetare är att öppna dörrar för dig 
själv, att skapa möjligheter för sitt eget yrkesliv.

En samhällsvetare är ofta engagerad och 
kunnig på områden som är helt centrala för den 
moderna samhällsutvecklingen. Det handlar om 
ekonomiska samband, internationalisering och 
demokratisering . Om de stora välfärds- och genus-
frågorna. Om ledarskap och kommunikation. 

En samhällsvetare lär sig att analysera 
komplexa samhällsfenomen, sammanställa fakta, 
utreda, och formulera sig. Dessutom är samhälls-
vetarna ofta strategiskt placerade på sina arbets-
platser, oberoende av om det gäller offentlig, privat 
eller ideell sektor. 

Samhällsvetare är – med andra ord – ett 
framtidsyrke. Och Akademikerförbundet 
SSR är det ledande fackförbundet för 
samhällsvetare. 

Vi påverkar arbetsgivare och 
gör avtryck i samhällsdebatten. 
Tillsammans bygger vi välfärds-
samhället.

Internationell 
karriär
Många samhällsvetare söker 
sig ut i världen. Redan under 
studierna läser omkring 25 pro-
cent av samhällsvetarna någon 
del av utbildningen i ett annat 
land. Inga andra utbildningar är 
lika internationaliserade som 
samhällsvetarnas. 

Det ger samhällsvetarna en 
unikt stark utgångspunkt i en 
allt mer globaliserad värld.

I en sådan värld öppnar sig 
också fler möjligheter att också 
arbeta utomlands. Det kan till 
exempel handla om EU, FN 
eller någon annan multi lateral 
organisation. 

I den ideella sektorn finns 
biståndsorganisationer och de 
som arbetar internationellt 
med mänskliga rättigheter 
eller demokrati utveckling. Och 
i näringslivet finns de globala 
företagen, kontor i produk-
tionsländerna och en allt mer 
global företagsstruktur.

Heike Erkers är förbundsordförande 
i Akademikerförbundet SSR.
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Man måste 
våga sätta sig 
själv på spel

Hanna Hallin arbetar med CSR och hållbarhets-
frågor på ett av de allra största svenska 

företagen. Vägen dit gick via universitetet,  
men också via ungdomsorganisationer och ideellt 

arbete. Hon säger själv att hon aldrig haft en 
karriärplan. Den enda planen har varit att  

ägna sig åt sådant hon brinner för.
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F
rån den ideella sektorn 
rakt in i ett av Sveriges 
största och mest omtalade 
företag. För Hanna Hallin 
var steget från det ideella 
engagemanget till håll-

barhetsavdelningen på Hennes & Mauritz 
både självklart och logiskt. 

– Plötsligt såg jag den röda tråden. Det 
var som om allt jag arbetat med fram tills 
nu handlat om den här tjänsten, säger hon 
med ett skratt.

Hanna Hallin pratar om rättvisemärk-
ningar, ”rena kläder” och om att ”följa 
leverantörskedjan” för att spåra miss-
förhållanden i produktionen av våra 
konsumtionsvaror. Sådana frågor 
har hon ägnat sig åt i åratal. I 
skärningspunkten mellan 
det civila samhället och 
näringslivet.

Lite förenklat 
skulle man 
kunna säga 
att det 

började  på universitetet. Hanna läste 
pol mag-programmet i Uppsala, och 
samtidigt engagerade hon sig i 
utrikespolitiska föreningen och 
Röda Korsets ungdomsför-
bund.

– Hållbar utveck-
ling var ett av fyra 
fokusområden 
för förbun-
det, och 
den g
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huvudsakliga prioriteringen var rättvis 
handel.

Därefter var hon under flera år med 
i andra nätverk. Hon jobbade en tid för 
Rena kläder och aktiverade sig i rättvise-
märkt, där hon bland annat stod på ICA 
och serverade rättvisemärkta bananer och 
kaffe.

– Jag har alltid intresserat mig för 
sådana val som jag själv gör i vardagen 
och hur de ekar över hela världen och 
påverkar andra människors möjligheter 
att göra val i sin vardag. 

Genom Röda Korsets ungdomsförbund 
fick Hanna chansen att resa som svensk 
ungdomsdelegat till FN. Där fick Lands-
rådet för svenska ungdomsorganisationer, 
LSU, upp ögonen för henne och det slutade 
med att hon blev ordförande för LSU. 
Sedan rekryterades hon som chef för 
Tankesmedjan Sektor 3, som arbetar för 
att stötta civilsamhället.

Många skulle nog tänka att det var ett 
långt kliv från dessa aktivistorganisatio-
ner till det hyperkommersiella H&M, men 
Hanna Hallin tonar ned skillnaden.

– För mig har det alltid varit viktigt 
att ha ett jobb där jag får utlopp för mitt 
engagemang, och det har varit lätt när 
jag arbetat i den ideella sektorn. Men i 
en liten organisation måste man skrika 
väldigt högt för att åstadkomma någon 
förändring. Nu är jag på ett företag som 
har ett enormt inflytande. När H&M 
skruvar lite, händer det väldigt mycket. 

H&M:s hållbarhetsavdelning fungerar 
som global stödfunktion inom koncernen 
och ska stötta alla delar av koncernen i 
deras hållbarhetsarbete.

– Vi styr inte över några andra delar 
av koncernen, men vi hjälper dem att gå i 
rätt riktning. 

Hon ger ett konkret exempel. 
– När H&M beslutar att fasa ut all 

konventionell bomull ur sortimentet 
till 2020, då är det vi som följer upp det 
beslutet.

I Stockholm har hon 20 kollegor på håll-
barhetsavdelningen, och ytterligare cirka 
150 personer arbetar med samma frågor 
ute i världen. Hannas jobb handlar om att 
vara med och stärka de lokalsamhällen 
där H&M verkar. En av de viktigaste 
metoderna är att samarbeta med det civila 
samhället, både i Sverige och de specifika 
produktionsländerna.

– Jag tycker att alla olika aktörer har 
en viktig roll i samhällets utveckling. När 
vi ska förbättra vårt arbete med miljö, 
sociala frågor och ekonomisk hållbarhet, 
då är de ideella organisationerna och 
aktivister våra bästa vänner, för det är de 
som flaggar. Det finns alltid förbättringar 
att göra och vi kommer alltid att kritiseras 
för det vi inte har gjort. Och så ska det 
vara.

Trots att hon gjort en snabb karriär 
säger Hanna Hallin själv att hon aldrig 
har karriärplanerat. 

– En karriärplan hade till att börja med 
krävt att jag tagit ut min examen, skrattar 
hon, och avslöjar att hon har en ofärdig 
C-uppsats om en indisk kvinnoorganisa-
tion hemma i byrålådan.

Istället har hennes ”plan” alltid varit 
att jobba med sådant hon brinner för. Det 
är också det råd hon ger till de som i dag 
studerar och ska ut i arbetslivet. 

– Man ska inte underskatta att göra det 
ens hjärta säger. Så har jag alltid gjort. 
Jag fungerar inte annars. Men för att nå 
dit måste man förstås jobba hårt, och sätta 
sig själv på spel på ett annat sätt än man 
gör i ett jobb man inte brinner för.¾

g
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Många som söker till högre 
utbildning för att bli samhälls-
vetare gör det för att de vill 
ha en bred utbildning. Utbild-
ningarna håller många dörrar 
öppna när man senare ska ut i 
arbetslivet. 

Den flexibiliteten speglas 

även på arbetsmarknaden. 
Samhällsvetare återfinns inom 
alla sektorer. 

Det kan handla om allt ifrån 
kommuner, landsting, riksdag 
och regering. Fackförbund och 
ideella organisationer som 
Röda Korset, Greenpeace eller 

Amnesty. Myndigheter som Sida, 
Diskrimineringsombudsmannen 
eller Skolverket. Företag som 
Hennes & Mauritz, Ericsson, 
Volvo eller kanske som konsulter 
på någon PR-byrå.

Fältet ligger öppet. Det är 
bara att välja.¾

Var arbetar samhällsvetarna?

23 % av samhälls vetarna 
jobbar i offentlig förvaltning

16 % av 
samhällsvetarna 

arbetar inom 
utbildning och 

forskning

Offentlig förvaltning 23 %

Konsult och företagstjänster 16 %

Utbildning och forskning 16 %

Vård och omsorg 11 %

Handel och kommunikation 10 %

Basnäringar och industri 9 %

Service, kultur mm 9 %

Bank, försäkring och  
fastighetsförvaltning 6 %

I de här branscherna  
arbetar samhällsvetarna

9% 
av samhällsvetarna jobbar inom  
industrin och basnäringarna
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jobb innan avslutade studier

jobb inom tre månader  
efter avslutade studier

jobb 3–5 månader  
efter utbildning

jobb inom 6–12 mån

jobb efter 12 månader, återgick till tidigare anställning  
eller har ännu inte fått kvalificerat arbete

utredare
handläggare

analytiker
organisationsutvecklare

samhällsplanerare
kommunikatör

pressekreterare
nämndsekreterare

omvärldsbevakare
politisk sekreterare

informatör
statistiker

prkonsult

Några vanliga  
yrken och titlar

Oskar Vikman är 
planhandläggare 
på Länsstyrelsen i 
Stockholm. På nästa 
uppslag berättar han 

mer om sitt jobb.

Om du blir chef
Akademikerförbundet SSR har en särskild 
förening för chefer, Svensk Chefsförening, som 
hjälper till i olika typer av ledar skaps frågor. 

Som medlem i Svensk Chefsförening får du 
rättslig rådgivning och stöd i din profession, 
och någon som driver dina chefsfrågor i den 
politiska debatten. Du får också vår HR och 
ledarskaps tidning Chefs tidningen utan 
kostnad. 

Samhällsvetar-SM
Varje år arrangerar Akademikerförbundet SSR SamhällsvetarSM. Det är 
en uppdragstävling där samhällsvetarstudenternas kompetens möter 
näringslivets och samhällslivets utmaningar.

Förutom att det är en spännande tävling, hjälper deltagarna till att hitta 
lösningar  på faktiska problem.

Funderar du på din yrkeskarriär? Har du frågor? Tankar? Du som är medlem 
i Akademikerförbundet SSR kan använda vår karriärservice. Du kan få hjälp 
med utformning av jobbansökan, cvgranskning, karriärcoachning och 
mycket annat. Gå in på www.akademssr.se/student

Vi granskar ditt cv.

Finns det jobb  
efter studierna?
Ja, enligt en undersökning som 
Akademikerförbundet SSR 
låtit undersökningsföretaget 
Novus göra får de allra flesta 
samhällsvetare ett kvalificerat 
arbete inom ett år efter studierna.

28 % av samhällsvetarna hade 
jobb redan innan avslutade studier.

28 % fick ett jobb inom tre 
månader efter avslutade studier.

8 % fick jobb 3–5 månader  
efter utbildningen.

15 % fick jobb inom  
6–12 månader.

Resten fick jobb efter 12 månader, 
alternativt återgick till tidigare 
anställning eller hade ännu inte 
hittat ett kvalificerat arbete.

Akademikerförbundet SSR  |  SAMHÄLLSVETARE  |  9FOTO: NIKL AS LUNDENGÅRD | GERL A BRAKKEE/SXC



– Jag hade inte någon klar bild 
av vilket yrke jag ville söka mig 
till när jag började studera. Det 
säger Oskar Vikman, som i dag 
jobbar som planhandläggare.

Efter gymnasiet sökte han 
sig till samhällsplanerarlinjen 
på Stockholms universitet. Han 

läste bland annat kulturgeografi, 
nationalekonomi och statistik. 

– Jag tror att de flesta som 
söker sig till den utbildningen vill 
vara med och utforma samhället, 
den fysiska planeringen av byg-
gande, miljö och infrastruktur. 
För mig var det ett sätt att 

komma in i de frågorna utan att 
behöva bli arkitekt. 

Han tog examen 2009 och 
har sedan 2012 jobbat vid 
Länsstyrelsen i Stockholms 
län. Han handlägger detalj- och 
översiktsplaner utifrån Plan- och 
bygglagen och miljöbalken.

– Jobbet ger mig överblick
Det är viktigt att sätta sig in i hur arbetsmarknaden ser ut och 
göra tydligt vad ens eget intresse är. Det säger Oskar Vikman, 
planhandläggare vid Länsstyrelsen i Stockholm.

g
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Visste du att samhällsvetarna är en nöjd yrkesgrupp? 
I alla fall om man ska döma av den undersökning 
som vi på Akademikerförbundet SSR gjorde 2012. 

70 % av samhällsvetarna är väldigt nöjda med  
 sin arbetssituation.

83 % säger sig ha stort inflytande över sin arbetstid.

72 % har stort inflytande över sin arbetssituation.

92 % känner att de möts av respekt på sin arbetsplats.

86 % upplever att de ges utrymme att arbeta  
 professionellt.

85 % att de får gehör för sina förslag

84 % upplever att de gör skillnad på sin arbetsplats.

79 % upplever att deras kompetens kommer till sin rätt.

Källa: Akademikerförbundet SSR/Novus

De nöjda samhälls vetarna

Alla kommuner tar fram en 
översiktsplan, ett dokument som 
beskriver kommunens visioner 
för till exempel mark- och vatten-
användning. Detaljplanerna 
är konkretiseringar av dessa 
visioner. 

– Jag bevakar de statliga 
intressena inom samhällsplane-
ringen. Det så kallade riksintres-
set. Det kan till exempel handla 
om miljökvalitetsnormer, strand-
skydd eller om att hantera frågor 
som rör relationerna mellan 
kommuner och regioner.

Och han trivs på jobbet. 
– Ja, jättebra. Jag får över-

blicken och är med och ser vad 
som händer i samhällsutveck-
lingen.

Oskar får frågan om han har 
några råd till de som är studen-
ter i dag. De som snart ska ut i 
arbetslivet. Han tänker efter en 
stund och svarar:

– När man har pluggat något 
år bör man som student sätta sig 
in i arbetsmarknaden och försöka 
förtydliga vad ens eget intresse 
är. 

– Jag tror det är nyttigt att ha 
koll på vilken inriktning som är 
intressant och rolig, särskilt på 
de här mer generella samhälls-
vetenskapliga utbildningarna.¾

Sju av tio samhällsvetare är väldigt  
nöjda med sin arbetssituation.

Rygg 9,6 mm

– en etisk kod med fallbeskrivningarför samhällsvetare

Etik för samhällsvetare 
– en etisk kod med fallbeskrivningar

Samhällsvetare har ofta en nyckelställning i sin 

organisation. De har kunskap som ger makt att påverka 

organisationens inriktning och policy. Hur ska den 

användas? I vems intresse och med vilken målsättning? 

Ambitionen med den här boken är att utveckla det 

etiska samtalet bland samhällsvetare såväl i yrkeslivet 

som i utbildningen och att stärka identiteten som 

samhällsvetare.

Det här är den första etiska koden för samhällsvetare i 

Sverige. Den är en klargörande genomgång av identitets- 

och rollfrågor för samhällsvetare liksom av grundfrågor 

inom etiken. Boken innehåller reflektions- och samtals-

frågor samt aktuella fallbeskrivningar.  

Erik Blennberger är docent i etik på Ersta Sköndal 

högskola och har skrivit ett flertal böcker om etik. Den 

här boken har utarbetats i samtal med en referens grupp 

av erfarna samhällsvetare och texten har antagits av 

Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. 

ISBN 978 91 979508 0-0

9789197950800
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Etisk kod för  
samhällsvetare
I ett arbetsliv som berör viktiga samhälls-
frågor är det också viktigt med etiska 
värden. Det är nödvändigt med etisk 
reflektion, och insikten om detta har ökat 
under de senaste decennierna. Allt fler 
yrkesgrupper och professioner utvecklar 
etiska koder. 

Därför har Akademikerförbundet tagit 
fram en ”Etik för samhällsvetare” som 
är den första etiska koden för samhälls-
vetare i Sverige. Den är en klargörande 
genomgång av identitets och rollfrågor 
för samhällsvetare liksom av grundfrågor 
inom etiken.

g
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Så här tycker 
Akademiker

förbundet SSR 
om löner

➔➔ Lönen ska vara individuell

➔➔ Den enskildas lön ska 
bygga på en tydlig och 
välkänd lönepolitik

➔➔ Utbildning, kunskap och  
kompetens ska löna sig

➔➔ Löneprinciperna ska vara  
lika för alla

➔➔ Lönen får inte vara 
diskriminerande

Kvinnor i majoritet  
– men ojämställda löner
Samhällsvetarna har traditionellt varit 
en grupp med ungefär lika många män 
som kvinnor. Bland de över 50 år är 
drygt hälften män, men detta håller 
nu på att ändras. Enligt SCB är nästan 
tre fjärdedelar av alla samhällsvetare i 
åldern 2529 år kvinnor. 

På samma sätt som på många 

andra delar av arbetsmarknaden är 
lönerna ojämställda. Män som är 
samhällsvetare tjänar i genomsnitt 
2 200 kronor mer i månaden jämfört 
med kvinnliga samhällsvetare. 

För Akademikerförbundet SSR är 
det en av de mest prioriterade frå-
gorna att jämna ut den löneskillnaden. 

Och lönen då?
Så här ser medianlönen ut för de 
samhällsvetare som har tagit examen 
de senaste fem åren. 

Kom ihåg att lönestatistik är 
historiska  löner, och att det finns 
många faktorer som påverkar lönen. 

Om du är medlem i Akademiker

förbundet SSR kan du få personlig 
lönerådgivning av våra experter på 
SSRDirekt inför din löneförhandling. 
Du har också tillgång till Sveriges 
största databas för akademikerlöner, 
Saco Lönesök, där du själv kan ta fram 
detaljerad lönestatistik.
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Manliga samhällsvetare tjänar 
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– Jag är en 
engagemangs-

junkie
Samhällsvetare är en bred utbildning, så det är bara onödigt att 
bli stressad över vad man ”ska bli”. 

– Klart det finns jobb efter studierna, säger Camilla Georgsson, 
utredare på Universitetskanslersämbetet. 

Camilla har en pol mag i statsvetenskap från Linköpings 
universitet. En bred utbildning.

Camilla ser bredden som en styrka, men menar också 
att det är bra att skaffa sig ett specialområde. Något man är 
särskilt intresserad av. 

– Det är viktigt att inte drabbas av panik. Många i ens 
omgivning kan vara negativa och undra ”vad man ska bli”. 
Då är det är bara onödigt att bli stressad, för det går defini-
tivt att få jobb efter studierna. 

På samma sätt som många andra betonar hon vikten av 
att engagera sig. Själv blev hon tidigt aktiv i Utrikespolitiska 
föreningen och studentkåren i Linköping, och under en 
period var hon heltidsarvoderad ordförande för Sveriges 
förenade studentkårer, SFS.

– Mitt engagemang har betytt oerhört mycket för mig 
personligen. Genom det har jag till exempel lärt mig saker 

om ledarskap på ett sätt som inte rymdes inom utbild-
ningen.

I dag arbetar Camilla på Universitetskanslersämbetet 
som utredare. Hon utvärderar kvaliteten på kurser och 
utbildningar.

– Just nu håller vi bland annat på med utvärderingen av 
religionsvetenskap och teologi, och ska påbörja utvärde-
ringen av pedagogikutbildningarna i landet. Vi utreder och 
projektleder och för att få in ämneskompetensen i utvärde-
ringarna engagerar vi massor av ämnesexperter, studenter 
och representanter för arbetslivet.

Hon har bara jobbat på Universitetskanslersämbetet i 
ett halvår, men har redan hunnit bli fackligt engagerad. Hon 
är medlem i Akademikerförbundet SSR och har blivit invald 
i den lokala Sacostyrelsen.¾

– Jag är en 
engagemangs-

junkie
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Studera. Plugga. Läsa på universitetet. För de allra flesta är 
det ett stort beslut. Kanske ett av de största man tar under 
sitt liv. 

För även om studentlivet i första hand är utvecklande 
och roligt, så ligger det också oräkneliga timmar plugg, 
tentaångest och PMdeadlines bakom en examen. Och 
när du har fokus på allt det som hör till att studera kan det 
vara svårt att samtidigt ha koll på och förbereda sig för den 
framtida arbetsmarknaden.

Där kommer Akademikerförbundet SSR in. Vi jobbar 
dagligen med att bevaka, utveckla och underlätta din väg 
från studier till yrkeslivet. 

Utbildning ska löna sig; det är vår vision och tillsam-
mans bidrar alla våra 63 000 medlemmar till just detta. 

Tillsammans har vi unika möjligheter att bevaka arbets-
marknaden för de yrkesgrupper som ingår i förbundet. 
Tillsammans sitter vi på kompetens att vara med i utveck-
lingen av framtidens arbeten för akademiker. Tillsammans 
kan vi stärka våra professioner.

Svårare än så är det inte. Ett medlemskap i Akademiker
förbundet SSR under studietiden är början på något mycket 
större.

Att dessutom vara olycksfallsförsäkrad, få fri CVgransk-
ning och möjlighet att vara med på alla våra aktiviteter är 
inte heller så dumt. 

JOHAN KOVANIEMI  ÅSA ZETTERBERG  
studentombudsman studentombudsman

Varför är det smart att bli medlem i  
Akademiker förbundet SSR under studietiden?
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Akademiker
förbundet SSR 
tycker att

➔➔ Samhällsvetare ska ha minst tre års akademisk 
utbildning med huvudämne och tyngdpunkt i det 
samhällsvetenskapliga ämnesområdet.

➔➔ Arbetsgivare borde värdera såväl masters- som 
forskarmeriterade samhällsvetare högre och anställa fler.

➔➔ Samhällsvetarnas höga internationaliseringsgrad bör 
synliggöras som en tillgång i yrkeslivet.

➔➔ Samhällsvetarnas profession måste bli tydligare för 
arbetsgivarna

➔➔ Samhällsvetarnas förmåga att förstå och analysera 
komplexa samhälleliga fenomen måste användas i större 
utsträckning inom alla samhällssektorer.

➔➔ Sveriges stora välfärdssektor borde också avspeglas i en 
stor andel samhällsvetare för att organisera den.

➔➔ Samhällsvetare i politiskt styrd verksamhet måste få 
större möjlighet att värna professionsetiken gentemot 
politiska önskemål.

ps. ett studentmedlemskap i akademiker förbundet ssr 
kostar bara en ynka hundring för hela studietiden.  
bli medlem direkt på akademssr.se/blimedlem eller 
ring oss på 08-617 44 70. 

4 
frågor till  
Madeleine Nyvall,  
nämndsekreterare 
i Karlstad kommun

 
Beskriv ditt arbete
– Det handlar bland 
annat om att skicka 
kallelser till möten, 
skriva protokoll och 
se till att de som 
berörs av ett ärende 
också får information 
om de beslut som 
fattas. Den nämnd jag arbetar för, 
Stadsbyggnadsnämnden, handlägger 
bygglov, planläggning, kollektivtrafik och 
lantmäterifrågor.

För en utomstående kan allt det här  
låta lite halvtrist. Är det roligt?
–  Det är väldigt roligt! Området ligger 
nära medborgarna och många är 
engagerade i våra ärenden. De leder inte 
sällan till konflikter. Även massmedierna 
är intresserade och ringer ofta.

Du har en pol kand-examen från 
universitetet i Karlstad med 
statsvetenskap som huvudämne. 
Knyter jobbet an till utbildningen?
– Ja, väldigt bra. Jag får vara en del av 
demokratiarbetet i en kommun och får se 
hur beslut fattas i praktiken.

Har du något råd till de som läser på 
universitetet i dag?
– Jag tror inte att man ska vara rädd för 
att specialisera sig. För oss samhällsvetare 
finns det ändå en bredd inbyggd i själva 
utbildningen. Och så är det viktigt med en 
bra praktik.

Akademiker - 
förbundet SSR  
tycker att

➔➔ Samhällsvetare ska ha minst tre års akademisk 
utbildning med huvudämne och tyngdpunkt i det 
samhällsvetenskapliga ämnesområdet.

➔➔ Arbetsgivare borde värdera såväl masters- som 
forskarmeriterade samhällsvetare högre och anställa fler.

➔➔ Samhällsvetarnas höga internationaliseringsgrad bör 
synliggöras som en tillgång i yrkeslivet.

➔➔ Samhällsvetarnas profession måste bli tydligare för 
arbetsgivarna.

➔➔ Samhällsvetarnas förmåga att förstå och analysera 
komplexa samhälleliga fenomen måste användas i större 
utsträckning inom alla samhällssektorer.

➔➔ Sveriges stora välfärdssektor borde också avspeglas i en 
större andel samhällsvetare för att organisera den.

➔➔ Samhällsvetare i politiskt styrd verksamhet måste få 
större möjlighet att värna professionsetiken gentemot 
politiska önskemål.
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akademssr.se   @akademssr   08617 44 00 

Som studentmedlem får du
✔ En stark röst. Vi påverkar utbildningen, arbetslivet och samhället.

✔ Koll på dina rättigheter. Råd och stöd i frågor om anställning, 

arbetsrätt och löner från våra experter på SSRDirekt.

✔ Karriärrådgivning. 
– Var och hur kan du söka arbete? 

– Hur ska du agera i en anställningsintervju? 

– Hur ska du löneförhandla?

✔ CV-granskningstjänst. Svar inom två arbetsdagar med tips och 

feedback på ditt CV.

✔ Sveriges bästa sökverktyg för akademikerlöner. Kolla löneläget 

utifrån utbildning, arbete, sektor och position med Saco Lönesök.

✔ Kontakter med arbetslivet. Vi arrangerar studiebesök, aktiviteter 

och föreläsningar.

✔ Kostnadsfri branschtidning. Välj en av våra välrenommerade 

branschtidningar kostnadsfritt i ett år.

✔ Akademikern. Förbundstidning med reportage och aktuell 

information om din framtida profession och fackliga frågor.

✔ Kostnadsfri olycksfallsförsäkring. Ingår i medlemskapet hela 

studietiden om du är under 40 år.

✔ Inkomstförsäkring. Du påbörjar kvalifikationstiden redan som 

studentmedlem. Läs mer på www.akademssr.se/inkomstforsakring

✔ Förmåner och rabatter. Hela listan finns på www.akademssr.se


