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Juseks arbets
marknads
undersökning
Sedan slutet av 60talet genomför Jusek årligen en 
arbetsmarknadsundersökning för att bland annat 
ta reda på hur och var nyexaminerade akademiker 
får sina första jobb. Undersökningen ger också 
svar på frågor om ingångslöner, synen på karriär 
och hur nöjda studenterna är med sin utbildning.

Syftet med undersökningen är att få kunskap 
om hur utbildning och arbetsmarknad ser ut 
för jurister, ekonomer, systemvetare, personal
vetare och samhällsvetare. Materialet används för 
att ge våra medlemmar en god bild av arbets
marknaden. Undersökningen ligger också till grund 
för opinions bildning och påverkan i frågor som är 
viktiga för Juseks medlemmar.

Om årets undersökning
I urvalet ingår jurister, ekonomer, system
vetare, personalvetare och samhälls vetare. 
De är födda 1977–1991 och har tagit examen  
under perioden september 2011– augusti 
2012. Undersökningen genomfördes som 
en urvalsundersökning. Den totala urvals
gruppen omfattar 7 823 personer, varav 60 
procent är kvinnor och 40 procent män.

Undersökningen genomfördes av Exquiro 
Market Research på uppdrag av Jusek 
under perioden februari–mars 2013. Först 
genomfördes en enkätundersökning med 33 
procents svarsfrekvens. Sedan genomfördes 
en kompletterande bortfallsanalys bland ett 
systematiskt urval av de respondenter som 
inte hade besvarat enkäten. De uppgifter 
som presenteras är samviktade resultat som 
är representativa för hela gruppen nyexami

nerade. De enda undantagen är uppgifterna 
om verksamhets och arbetsområden, vilka 
exkluderades från telefonintervjuerna och 
endast baseras på enkätundersökningen. 
Tillförlitligheten i statistiken är därmed 
mycket stor.

Till skillnad från tidigare års under
sökningar har nationalekonomer i årets 
undersökning grupperats som samhälls
vetare. Tidigare år har de grupperats som 
ekonomer. Räknat på hela kollektivet inne
bär förändringen ingen skillnad för resul
tatet. Däremot innebär förändringen att 
even tuella  skillnader och förändringar för 
grupperna  ekonomer och samhällsvetare 
inte blir helt exakta och ska därför tolkas 
försiktigt. Av denna anledning görs inga jäm
förelser bakåt i tiden för dessa grupper.
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De flesta nyexaminerade jurister, ekonomer, 
system  vetare, personalvetare och samhällsvetare 
får kvalificerade jobb snabbt efter examen. Sam
tidigt har den öppna arbetslösheten ökat något 
sedan föregående år och en fortsatt hög andel 
väljer att studera vidare. Kontakter fortsätter att 
vara den vanligaste vägen till det första jobbet.

Majoriteten jobbar
Drygt sju av tio nyexaminerade jurister, ekonomer, 
systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 
som tagit examen under läsåret 2011/2012 uppger 
att de arbetar, antingen som anställda eller i eget 
företag våren 2013. 

Den öppna arbetslösheten bland de nyexa
minerade ligger på sju procent, det är en ökning 

med två procentenheter sedan förra året. 
Historiskt  sett är det fortfarande en relativt låg 
nivå, men andelen som uppger att det främsta 
skälet till att de studerar vidare är att de inte fått 
jobb har också ökat.

Samtidigt som andelen öppet arbetslösa ökat 
något har andelen som inte jobbar utan valt att 
läsa vidare, är sjukskrivna/föräldralediga eller 
deltar  i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd minskat 
rejält, från 26 procent till 19 procent. 

Privat sektor anställer flest
Året efter examen arbetar de flesta nyexamine
rade jurister, ekonomer, systemvetare, personal
vetare och samhällsvetare i privat sektor. Knappt 
40 procent arbetar i den offentliga sektorn.
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Fast kvalificerat arbete snabbt
Bland de nyexaminerade som jobbar våren 2013 
anser hela nio av tio att de har mycket eller gan
ska kvalificerade arbetsuppgifter. Och för majori
teten gick det också snabbt att få det kvalificerade 
arbetet. Nära 40 procent fick jobbet redan innan 
studierna avslutats, och samma andel fick jobbet 
inom sex månader efter examen. Nio procent fick 
vänta 7–12 månader efter examen på det första 
kvalificerade jobbet. Sex procent anger att de 
fortfarande inte fått ett kvalificerat arbete.

De flesta nyexaminerade i undersökningen har 
en fast heltidsanställning. Knappt 40 procent har 
någon form av tidsbegränsad anställning. Endast 
sex procent uppger att de arbetar deltid.

Kontakter vanligaste vägen till jobbet
Det är viktigt att arbeta på sitt kontaktnät. Juseks 
arbetsmarknadsundersökning visar även i år att 
kontakter är den vanligaste vägen till den första  
anställningen. Var femte nyexaminerad fick jobb 
tack vare sitt personliga nätverk. Ytterligare 
en femtedel fick jobb genom att själv kontakta 
arbets givaren med en spontanansökan eller så 
fick de erbjudande direkt från en arbetsgivare. 
Andra vägar att knyta kontakter med arbetslivet 
är genom sin högskola/universitet, till exempel 
genom en arbetsmarknadsdag, uppsatsarbete 
eller praktik, eller genom ett ideellt engagemang.

Många nyexaminerade fick först kännedom om 
arbetet genom arbetsgivarens webbplats eller 
Arbetsförmedlingens platsbank. En ökande andel, 
14 procent, hittade jobbet via någon annan typ 
av jobbsajt/sökmotor. Sex procent fick kännedom 
om arbetet via ett rekryteringsföretag.

Fortsatt små möjligheter till praktik
De nyexaminerade är missnöjda med kontakt
ytorna mot arbetslivet i stort. Sex av tio svarar 
att de inte upplever att högskolan/universitetet 
underlättade kontakten med arbetslivet. 

Många anser att möjligheterna till praktik är för 
små. Jämfört med föregående år har andelen som 
har praktik ökat, trots detta är det fortfarande 
två tredjedelar som inte har någon praktik alls.

De som haft praktik värdesätter den högt. 
Två av tre bedömer att den var viktig för att 
de skulle få sina nuvarande jobb.

Löneförhandling gör skillnad
Våren 2013 tjänar de nyexaminerade i genom
snitt 26 000 kronor i månaden. Bara fyra av tio 
angav löneanspråk vid anställningstillfället. De 
som gjorde det kom att tjäna i snitt 700 kronor 
mer än de som inte gjorde det.
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Kontakter 37
Platsbanken 14
Jobbsajt/sökmotor 14
Via universitet/högskola 13
Arbetsgivarens webbplats 13
Rekryteringsföretag  6
Tidningsannons  2
Arbetsförmedlingens övriga tjänster  1
Sociala medier 1

Kanaler till jobbet %

Privat sektor  27 000
Statlig sektor  25 500
Kommunal sektor  25 800

Medianlön våren 2013 i kronor

� Nej� Ja
21 000

22 000

23 000

24 000

25 000

26 000

27 000

28 000

29 000

30 000
Övre kvartil

Medelvärde

Undre kvartil

Median

Löner vid anställningstillfället för de som  
angav löneanspråk respektive inte gjorde det
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� Ja, mycket

� Ja, delvis

� Nej

� Vet ej

38

29

28
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Är praktiken viktig för att få nuvarande jobb? %

� Mycket kvali�cerade

� Ganska kvali�cerade

� Ganska okvali�cerade

� Helt okvali�cerade

41

49

7 3

Kvalificerade arbetsuppgifter? %

� Återgick till en anställning 
 jag varit tjänstledig ifrån
� Innan jag avslutade 
 studierna
� Inom 1–3 månader
� Inom 4–6 månader
� Inom 7–12 månader
� Efter mer än 12 månader
� Har ännu inte fått 
 något kvali�cerat arbete

38

29

13

9

6 23

När fick du ditt första kvalificerade  
arbete efter avslutade studier? %
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Har en anställning (hel eller deltid) 79
Har en anställning, men är tjänstledig 3
Egenföretagare 1
Förtroendevald, till exempel heltidspolitiker 0
Läser vidare efter examen  
(främst för att jag inte har fått jobb) 2
Läser vidare efter examen  
(främst för att komplettera min utbildning) 8
Deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 0
Har inget arbete och är föräldraledig eller sjukskriven 0
Söker, men har ännu inte fått något arbete 7

Huvudsaklig sysselsättning  
nyexaminerade jurister %

Kvalificerade jobb snabbt
Hela åtta av tio nyexaminerade jurister uppger att 
de arbetar eller driver eget företag våren 2013. 
Ändå är det en minskning med tio procentenheter 
från föregående år. Minskningen förklaras med 
att andelen som läser vidare efter examen har 
ökat. De flesta gör det för att de vill komplettera 
sin utbildning. Ytterligare en förklaring är att fler 
svarat  att de söker men ännu inte fått arbete. 
I årets undersökning är det sju procent som svarar 
detta, en ökning med fyra procentenheter sedan 
undersökningen 2012.

Tillsvidareanställningar, ofta kallade fasta anställ
ningar är den vanligaste anställningsformen. Vid 
undersökningstillfället är varannan jurist tillsvidare
anställd, en fjärdedel har en notarieanställning och 
26 procent har någon annan form av tids begränsad 
anställning. Endast en procent arbetar deltid.

Juristerna får också kvalificerat arbete snabbt. 
Nästan hälften, 45 procent, av de jurister som 
jobbar våren 2013 fick det första kvalificerade  
arbetet redan innan studierna  avslutades. Det är 

den högsta andelen bland 
utbildningsgrupperna i under
sökningen. Bara sex procent fick 
vänta mellan  sju och tolv månader  
på det första kvalificerade jobbet . En procent 
uppger att de ännu inte fått ett kvalificerat  arbete.

Varannan jobbar inom staten
Statlig sektor anställer flest nyexaminerade 
jurister . Hela 51 procent av juristerna arbetar 
inom staten , varav en stor andel har notarie
tjänster. Näst störst arbetsgivare är privata före
tag där drygt 40 procent av de nyexaminerade 
juristerna jobbar . Kommunal sektor anställer sju 
procent av de nyexaminerade. Bortser man från 
notarierna är privat sektor störst och bara 36 
procent av juristerna  är statsanställda. 

Den vanligaste enskilda branschen för jurister 
är rättsväsendet. Näst vanligast är advokat
byråerna där en femtedel av de nyexaminerade 
juristerna arbetar. Statlig förvaltning/myndigheter 
är också stora arbetsgivare.
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Jurister

Jag återgick till en anställning jag varit tjänstledig ifrån 0
Innan jag avslutade studierna 45
Inom 1–3 månader 35
Inom 4–6 månader 11
Inom 7–12 månader 6
Efter mer än 12 månader 1
Har ännu inte fått något kvalificerat arbete 1

När fick du ditt första kvalificerade arbete  
efter avslutade studier? %

Rättsväsendet 26
Advokatbyrå 20
Allmän statlig förvaltning/övriga myndigheter 13
Skatteverket 7
Privat sektor: annat 4
Kommun 4
Försäkringskassan 4
Försäkringsbolag 3
Bank eller finansbolag 3
Övriga branscher 14

Vanligaste branscher för nyexaminerade jurister %

Juridiskt arbete 71
Utredningsarbete (statistiskt, ekonomiskt med mera) 4
Personalarbete/HR 3
Taxeringsarbete 2
Skadereglering 2
Inköpsarbete 2
Projektledning 1
Allmänt servicearbete 1
Allmänt administrativt arbete 1
Övriga arbetsområden 13

Vanligaste arbetsområden för 
nyexaminerade jurister %

Vanligast att 
juristerna får 

fast jobb
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För jurister med annan examen än juristexamen 
(tidigare jur kand), exempelvis rättsvetenskap, 
handels eller affärsrätt, är det vanligare att arbeta 
inom andra delar av den statliga förvaltningen 
än rättsväsendet. Även bank och finansbolag, 
tjänsteföretag och andra branscher i det privata 
näringslivet är vanligare för dessa jurister än för 
de med yrkesexamen.

Kvalificerade arbetsuppgifter
De nyexaminerade juristerna som jobbar våren 
2013 bedömer sina arbetsuppgifter som kvali
ficerade. Bara fem procent svarar att arbets
uppgifterna är ganska eller helt okvalificerade.

Juridiskt arbete är det vanligaste huvudsakliga 
arbetsområdet. Utredningsarbete, personal 
arbete, taxeringsarbete och skadereglering är 
också vanligt .

Lönerna högst i privat sektor
Lönerna är högst för de nyexaminerade jurister  
som jobbar i privat sektor. Våren 2013 är medel
lönen inom privat sektor 28 500 kronor i månaden . 
Det är 2 500 kronor mer än för de som jobbar 
inom staten. Lägst är lönerna i kommunal sektor, 
där är genomsnittslönen 25 500 kronor.

� Mycket kvali�cerade

� Ganska kvali�cerade

� Ganska okvali�cerade

� Helt okvali�cerade

5144

14

Kvalificerade arbetsuppgifter? %

� Privat sektor

� Statlig sektor

� Kommunal sektor

7

42

varav 
notarier 

3651

Arbetsmarknadssektorer  
nyexaminerade jurister %

Små möjligheter till praktik
Endast fyra av tio nyexaminerade jurister svarar 
att de fått tillräckliga möjligheter till praktik under 
studietiden. Detta reflekteras i att endast hälften  
av de nyexaminerade juristerna hade praktik 
genom sin utbildning. Av de som hade praktik 
svarade sex av tio att den var viktig för att få 
det nuvarande arbetet. 

Notarier
Efter juristexamen kan man söka notarietjänst
göring, vilket krävs för att bli åklagare eller krono
fogde. Omkring 400 notarier anställs per år.

Notarietjänstgöringen tar två år och görs vid 
landets tings eller förvaltningsrätter. Ett halvår 
kan bytas mot juridiskt arbete av jämförbar karak
tär hos en privat, kommunal eller annan statlig 
arbetsgivare.

Enligt Juseks arbetsmarknadsundersökning 
tycker 98 procent av de nyexaminerade juristerna  
som gör notarietjänstgöring att deras arbets
uppgifter är kvalificerade.

Notarielönen är för närvarande 24 400 kronor 
i månad under det första året och 27 000 kronor 
under det andra året. Lönen är densamma för 
alla notarier.

Statlig
sektor

Privat
sektor

24 000

25 000

26 000

27 000

28 000

29 000

30 000

31 000

32 000

33 000

Kommunal
sektor

Övre kvartil

Medelvärde

Undre kvartil

Median

Juristernas löner (exklusive notarier)  
våren 2013 i kronor
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Majoriteten jobbar heltid
Majoriteten av ekonomerna har en fast heltids
anställning våren 2013. Drygt sju av tio ekonomer 
som tog examen under läsåret 2011/2012 är 
anställda eller arbetar i eget företag våren 2013. 
Hela 72 procent är tillsvidareanställda. Endast fem 
procent arbetar deltid.

Många av de nyexaminerade ekonomerna fick 
kvalificerat arbete snabbt. Fyra av tio fick jobbet 
redan under studietiden och varannan fick det 
inom en till tolv månader efter examen. Endast 
två procent fick vänta mer än ett år på det första 
kvalificerade arbetet. Sex procent hade vid under
sökningstillfället inte kvalificerat arbete.

De som inte arbetar studerar ofta vidare. De 
flesta, tolv procent, gör det för att komplettera 
utbildningen. Fyra procent läser vidare för att de 
inte fått jobb. Sex procent uppger att de söker 
men ännu inte hittat arbete.
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Ekonomer

Handels, tjänste eller serviceföretag 16
Bank eller finansbolag 15
Revisionsbyrå 13
Privat sektor: annat 9
Industriföretag 9
IT eller telekomföretag 6
Detaljhandel 5
Kommun 4
Allmän statlig förvaltning/övriga myndigheter 3
Övriga branscher 20

Vanligaste branscher för nyexaminerade 
ekonomer %

Ekonomifunktion, budgetering, redovisning 18
Revision 10
Försäljning 9
Affärs/verksamhetsutveckling 8
Marknadsföring 6
Allmänt administrativt arbete 5
Finansarbete 4
Företags/privatrådgivning (bank) 4
Projektledning 4
Övriga arbetsområden 31

Vanligaste arbetsområden för  
nyexaminerade ekonomer %

Har en anställning (hel eller deltid) 72
Har en anställning, men är tjänstledig 2
Egenföretagare 2
Förtroendevald, till exempel heltidspolitiker 0
Läser vidare efter examen  
(främst för att jag inte har fått jobb) 4
Läser vidare efter examen  
(främst för att komplettera min utbildning) 12
Deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 1
Har inget arbete och är föräldraledig eller sjukskriven 1
Söker, men har ännu inte fått något arbete 6

Huvudsaklig sysselsättning  
nyexaminerade ekonomer %

Jag återgick till en anställning jag varit tjänstledig ifrån 3
Innan jag avslutade studierna 41
Inom 1–3 månader 28
Inom 4–6 månader 12
Inom 7–12 månader 9
Efter mer än 12 månader 2
Har ännu inte fått något kvalificerat arbete 6

När fick du ditt första kvalificerade arbete  
efter avslutade studier? %

Privat sektor dominerar
Privat sektor anställer flest nyexaminerade 
ekonomer . Åtta av tio nyexaminerade ekonomer 
blir privatanställda och bara en av tio arbetar  
statligt . Åtta procent är anställda inom en 
kommun .

Den vanligaste enskilda branschen för 
ekonomer  är handels, tjänste eller serviceföretag. 
Även bank och finansbolag samt revisionsbyråer 
är vanliga arbetsgivare. Men arbetsmarknaden 
för ekonomer är bred och det finns ekonomjobb 
inom en lång rad andra branscher.

Vilka verksamhetsområden som är vanligast 
varierar relativt mycket mellan olika utbildnings
inriktningar. För de som haft marknadsföring 
som huvudämne är till exempel informations, 
PR och medieföretag vanligare och ekonomer 
med inriktning  på redovisning arbetar oftare på 
revisionsbyråer.
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Kvalificerat ekonomiarbete
En stor majoritet, 90 procent, av de nyexa
minerade ekonomerna bedömer sina arbets
uppgifter som mycket eller ganska kvalificerade. 
Åtta procent svarar att arbetsuppgifterna är 
ganska  okvalificerade och två procent att de är 
helt okvalificerade.

Som huvudsakliga arbetsuppgifter anger många 
ekonomiuppgifter som budgetering, revision, 
försäljning med mera. Även verksamhetsutveck
ling, marknadsföring och administrativt arbete är 
vanliga  arbetsuppgifter.

Lönerna bäst i privat och kommunal 
sektor
Våren 2013 är medianlönen för ekonomer i 
kommunal  och privat sektor 27 000 kronor i 
månaden. Det är 2 000 kronor mer än för de 
ekonomer som arbetar i statlig sektor, där lönerna 
för nyexaminerade ekonomer är lägst våren 2013. 

Mycket få har haft praktik
Tre fjärdedelar av de nyexaminerade ekonomerna 
tycker inte att de fått tillräckliga möjligheter till 
praktik under studietiden. Bland de 26 procent 
som haft praktik inom ramen för utbildningen 
svarar  hela sju av tio att den var viktig för att få 
det nuvarande arbetet.

� Mycket kvali�cerade

� Ganska kvali�cerade

� Ganska okvali�cerade

� Helt okvali�cerade

39

50

29

Kvalificerade arbetsuppgifter? %

� Privat sektor

� Statlig sektor

� Kommunal sektor

8

82

10

Arbetsmarknadssektorer  
nyexaminerade ekonomer %

Statlig
sektor

Privat
sektor

22 000

23 000

24 000

25 000

26 000

27 000

28 000

29 000

30 000

31 000

32 000

33 000

Kommunal
sektor

Övre kvartil

Medelvärde

Undre kvartil

Median

Ekonomernas löner våren 2013 i kronor

Ekonomerna 
får snabbt jobb 
efter examen
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Kvalificerat jobb före examen
De flesta systemvetarna i undersökningen jobbar . 
Nära åtta av tio systemvetare arbetar som 
anställda eller i eget företag när de tillfrågas ett 
halvt till ett och ett halvt år efter examen. 

Systemvetarna är den utbildningsgrupp i 
undersökningen som har störst andel tillsvidare
anställda, hela tre fjärdedelar uppger att de har 
en fast anställning. Ändå har andelen tidsbegränsat 
anställda ökat kraftigt sedan föregående år, från 
sex procent 2012 till 14 procent i årets under
sökning. Tolv procent är provanställda. Endast 
fem procent jobbar deltid.

Många systemvetare har valt att studera vidare, 
huvudsakligen för att komplettera sin utbildning . 
Men tre procent anger att de fort sätter att 
studera  för att de inte fått arbete. Åtta procent 
söker, men har ännu inte fått något jobb. Det 
är en ökning med tre procentenheter sedan 
förra året.

De systemvetare som jobbar våren 2013 
fick jobbet snabbt. Varannan systemvetare fick 
det första  kvalificerade jobbet inom en till sex 
månader  efter examen och hela 40 procent fick 
jobbet redan under studietiden. Fem procent 
fick jobbet inom sju till tolv månader efter att 
de av slutat studierna. Endast tre procent har 
ännu inte fått något kvalificerat arbete, en kraftig 
minskning  i jämförelse med förra årets tio procent.

Privata ITföretag anställer flest
Majoriteten av systemvetarna arbetade inom 
den privata sektor våren 2013. Det är 90 procent 
som jobbar privat, sex procent arbetar inom 
staten  och fyra procent i en kommun.

Den dominerande enskilda branschen är 
IT eller telekomföretag. Men även industri
företag, informations, PR eller medieföretag 
och kommunerna är relativt stora arbetsgivare 
för systemvetare .
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Systemvetare

IT eller telekomföretag 68
Industriföretag 5
Informations, PR eller medieföretag 4
Privat sektor: annat 4
Handels, tjänste eller serviceföretag 4
Detaljhandel 3
Kommun 3
Högskola/universitet 2
Kommun eller landstingsägt bolag 2
Övriga branscher 6

Vanligaste branscher för nyexaminerade 
systemvetare %

Systemutveckling 28
Programmering/systemprogrammering 23
Övrigt ITarbete 15
Datordrift/support 6
Projektledning 5
Affärs/verksamhetsutveckling 3
Försäljning 2
ITsäkerhetsarbete 2
Logistik 1
Övriga arbetsområden 16

Vanligaste arbetsområden för  
nyexaminerade systemvetare %

Har en anställning (hel eller deltid) 74
Har en anställning, men är tjänstledig 1
Egenföretagare 3
Förtroendevald, till exempel heltidspolitiker 0
Läser vidare efter examen  
(främst för att jag inte har fått jobb) 3
Läser vidare efter examen  
(främst för att komplettera min utbildning) 10
Deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 0
Har inget arbete och är föräldraledig eller sjukskriven 0
Söker, men har ännu inte fått något arbete 8

Huvudsaklig sysselsättning  
nyexaminerade systemvetare %

Jag återgick till en anställning jag varit tjänstledig ifrån 5
Innan jag avslutade studierna 40
Inom 1–3 månader 34
Inom 4–6 månader 11
Inom 7–12 månader 5
Efter mer än 12 månader 1
Har ännu inte fått något kvalificerat arbete 3

När fick du ditt första kvalificerade arbete  
efter avslutade studier? %
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Kvalificerat ITarbete
Hela 95 procent av de nyexaminerade system
vetarna som jobbar anser att deras arbets
uppgifter är mycket eller ganska kvalificerade. 
Endast tre procent svarar att arbetsuppgifterna 
är helt okvalificerade.

Tre av tio nyexaminerade systemvetare anger 
systemutveckling som sitt huvudsakliga arbets
område. Programmering, datordrift/support 
och projektledning är också vanligt. Men arbets
uppgifterna varierar mycket. Många systemvetare 
arbetar i första hand med allt från försäljning 
och verksamhetsutveckling till logistik.

Högst löner för kommunanställda
Kommunerna erbjuder de högsta lönerna 
för nyexaminerade systemvetare våren 2013. 
Kommunal  sektor ligger en tusenlapp över 
median lönen i privat sektor om 27 500 kronor 
i månaden. Lägst är de genomsnittliga lönerna 
inom staten, 26 700 kronor i månaden.

Ovanligt med praktik
Av Juseks medlemsgrupper är det systemvetarna 
som i minst utsträckning svarar att de haft praktik. 
Endast 20 procent svarar att de haft praktik inom 
ramen för utbildningen. Av de som haft praktik 
anser sex av tio att den var viktig för att få det 
nuvarande arbetet. Endast 30 procent tycker att 
möjligheterna till praktik under studietiden varit 
tillräckliga.

� Mycket kvali�cerade

� Ganska kvali�cerade

� Ganska okvali�cerade

� Helt okvali�cerade

56
39

32

Kvalificerade arbetsuppgifter? %

� Privat sektor

� Statlig sektor

� Kommunal sektor

4

89

7

Arbetsmarknadssektorer  
nyexaminerade systemvetare %
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31 000
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33 000

34 000

35 000
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Median

Systemvetarnas löner våren 2013 i kronor

De flesta av 
system vetarna 

blir privat
anställda
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Vanligt med tidsbegränsad anställning
Våren 2013 uppger drygt sju av tio personal vetare 
att de har en anställning eller arbetar i eget före
tag. De som inte arbetar läser oftast vidare, tio 
procent gör det för att komplettera  utbildningen 
och ytterligare fyra procent för att de inte har fått 
något arbete. En ökande andel, åtta procent söker, 
men har ännu inte fått något jobb. 

Personalvetarna får kvalificerade arbeten. 
Hälften  fick det kvalificerade jobbet inom en till 
sex månader efter examen och 28 procent fick 
det före examen. Sju procent uppger att de ännu 
inte fått något kvalificerat arbete.

Arbetena är huvudsakligen tillsvidare
anställningar, men tidsbegränsade anställningar är 
vanliga. Hela 42 procent av personalvetarna har 
någon form av tidsbegränsad anställning. I relation 
till övriga utbildningsgrupper i undersökningen, 

Personalvetare

12

samhällsvetare undantagna, är det en mycket 
hög andel. Personalvetarna arbetar också deltid 
i högre utsträckning än de flesta andra i under
sökningen. Tio procent av personalvetarna uppger 
att de arbetar deltid.

Privat sektor störst bland 
personalvetarna
De flesta personalvetarna får arbete inom 
privat  sektor. Nästan hälften får jobb där medan 
28 procent  jobbar inom kommunal respektive 
statlig  sektor.

Den vanligaste enskilda branschen är dock 
kommunerna  där knappt en fjärdedel arbetar . 
Näst vanligast är att arbeta inom allmän statlig  
förvaltning. Inom privat sektor är vanliga branscher  
handels, tjänste eller serviceföretag samt 
bemannings företag.

Kommun 23
Allmän statlig förvaltning/övriga myndigheter 11
Privat sektor: annat 10
Handels, tjänste eller serviceföretag 8
Bemanningsföretag (inne/stationär personal) 8
Industriföretag 6
Högskola/universitet 6
Statlig sektor: annat 4
Landsting/region 4
Övriga branscher 20

Vanligaste branscher för nyexaminerade 
personalvetare %

Personalarbete/HR 26
Socialt och kurativt arbete 19
Allmänt administrativt arbete 9
Utredningsarbete (statistiskt, ekonomiskt med mera) 6
Forsknings och utvecklingsarbete 4
Allmänt servicearbete 3
Projektledning 3
Undervisning och utbildning 2
Affärs/verksamhetsutveckling 2
Övriga arbetsområden 26

Vanligaste arbetsområden för  
nyexaminerade personalvetare %

Har en anställning (hel eller deltid) 71
Har en anställning, men är tjänstledig 4
Egenföretagare 1
Förtroendevald, till exempel heltidspolitiker 0
Läser vidare efter examen  
(främst för att jag inte har fått jobb) 4
Läser vidare efter examen  
(främst för att komplettera min utbildning) 10
Deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 0
Har inget arbete och är föräldraledig eller sjukskriven 2
Söker, men har ännu inte fått något arbete 8

Huvudsaklig sysselsättning  
nyexaminerade personalvetare %

Jag återgick till en anställning jag varit tjänstledig ifrån 2
Innan jag avslutade studierna 28
Inom 1–3 månader 30
Inom 4–6 månader 17
Inom 7–12 månader 11
Efter mer än 12 månader 4
Har ännu inte fått något kvalificerat arbete 7

När fick du ditt första kvalificerade arbete  
efter avslutade studier? %
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Kvalificerade och varierade 
arbetsuppgifter
Hela 88 procent av personalvetarna som jobbar 
anser att deras arbetsuppgifter är mycket eller 
ganska kvalificerade. Endast fyra procent svarar 
att arbetsuppgifterna är helt okvalificerade.

Vad arbetet innehåller varierar mycket för de 
nyexaminerade personalvetarna. Drygt en fjärde
del av personalvetarna jobbar med personal
arbete/HR. Nästan en femtedel jobbar med 
socialt och kurativt arbete medan övriga arbets
uppgifter kan handla om administrativa uppgifter, 
utredningar, forskning och utbildning. Vilka arbets
uppgifter som är vanligast beror till viss del på 
inriktning på studierna. Socialt och kurativt arbete 
är vanligast för de med pedagogik, psykologi  eller 
sociologi som huvudämne. Personal arbete är 
vanligast för de med inriktning mot till exempel 
arbets eller personalvetenskap.

Störst lönespridning i privat och 
kommunal sektor
Medianlönen för de nyexaminerade personal
vetarna är densamma oavsett om man jobbar  
inom privat, kommunal eller statlig sektor; 
25 000 kronor i månaden våren 2013. Löne
spridningen är dock något större inom privat 
och kommunal sektor .

Otillräckliga möjligheter till praktik
Få nyexaminerade personalvetare anser att 
de fått tillräckliga möjligheter till praktik under 
studie tiden. Sju av tio svarar att de 
inte haft någon praktik alls. Av 
de som haft praktik tycker 
majoriteten, 65 procent, att 
den var viktig för att få det 
nu varande arbetet.

� Mycket kvali�cerade

� Ganska kvali�cerade

� Ganska okvali�cerade

� Helt okvali�cerade

32

56

48

Kvalificerade arbetsuppgifter? %

� Privat sektor

� Statlig sektor

� Kommunal sektor

28

44

28

Arbetsmarknadssektorer  
nyexaminerade personalvetare %
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25 000

26 000

27 000

28 000

29 000
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sektor
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Medelvärde

Undre kvartil

Median

Personalvetarnas löner våren 2013 i kronor

Personal
vetarna har 

kvalificerade  
arbetsuppgifter
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De flesta jobbar
Majoriteten av samhällsvetarna jobbar när de 
tillfrågas ett halvt till ett och ett halvt år efter 
examen . Drygt sex av tio samhällsvetare uppger 
att de arbetar, antingen som anställda eller i eget 
företag. Samtidigt är det många som väljer att 
studera vidare. De flesta, 22 procent, gör det 
för att komplettera utbildningen. Fyra procent 
läser vidare för att de inte fått jobb. Nio procent 
uppger  att de söker men ännu inte hittat arbete. 

Liksom personalvetarna utmärker sig samhälls
vetarna genom en relativt sett hög andel visstids
anställningar. Hela 43 procent av samhällsvetarna 
har någon form av tidsbegränsad anställning våren 
2013. Det är den högsta andelen bland undersök
ningens utbildningsgrupper. Andelen som arbetar 
deltid är också högre bland samhälls vetarna än de 
flesta andra i undersökningen.

Samhällsvetare
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Kommun 16
Allmän statlig förvaltning/övriga myndigheter 10
Informations, PR eller medieföretag 9
Privat sektor: annat 8
Handels, tjänste eller serviceföretag 8
Högskola/universitet 7
Intresseorganisation 6
Bank eller finansbolag 6
Riksdagen/Regeringskansliet 4
Övriga branscher 25

Vanligaste branscher för nyexaminerade 
samhällsvetare %

Utredningsarbete (statistiskt, ekonomiskt med mera) 13
Information och PR 10
Allmänt administrativt arbete 10
Projektledning 7
Forsknings och utvecklingsarbete 6
Marknadsföring 4
Administrativ utveckling 4
Försäljning 3
Affärs/verksamhetsutveckling 3
Övriga arbetsområden 38

Vanligaste arbetsområden för  
nyexaminerade samhällsvetare %

Har en anställning (hel eller deltid) 60
Har en anställning, men är tjänstledig 1
Egenföretagare 2
Förtroendevald, till exempel heltidspolitiker 1
Läser vidare efter examen  
(främst för att jag inte har fått jobb) 4
Läser vidare efter examen  
(främst för att komplettera min utbildning) 22
Deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd 1
Har inget arbete och är föräldraledig eller sjukskriven 1
Söker, men har ännu inte fått något arbete 9

Huvudsaklig sysselsättning samhällsvetare %

Jag återgick till en anställning jag varit tjänstledig ifrån 1
Innan jag avslutade studierna 32
Inom 1–3 månader 26
Inom 4–6 månader 15
Inom 7–12 månader 10
Efter mer än 12 månader 5
Har ännu inte fått något kvalificerat arbete 10

När fick du ditt första kvalificerade arbete  
efter avslutade studier? %

De flesta av de nyexa
minerade samhällsvetarna 
fick kvalificerat arbete rela
tivt snabbt. En tredje del 
fick jobbet redan innan de 
tog sin examen och hälften  
fick kvalificerat arbete inom 
1–12 månader därefter. Tio procent 
hade vid undersökningstillfället fortfarande inte 
fått något kvalificerat arbete. Det är den högsta 
andelen i undersökningen.

Vanligast att bli privatanställd
Hälften av de nyexaminerade samhällsvetarna 
uppger att de är privatanställda ett till ett och 
ett halvt år efter examen. En tredjedel jobbar  
statligt och 19 procent återfinns inom den 
kommunala  sektorn.

Praktik 
värdefullt för 

samhälls
vetarna
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Den vanligaste enskilda branschen är dock 
kommunerna  följt av statlig förvaltning/myndig
heter. Många samhällsvetare jobbar också inom 
informations, PR eller medieföretag, handel, 
tjänste eller serviceföretag samt universitet och 
intresseorganisationer.

Arbetsuppgifter hänger ihop med 
huvudämne
Nära 90 procent av samhällsvetarna anser att 
deras arbete är mycket eller ganska kvalificerat. 
Fem procent uppger att arbetsuppgifterna är helt 
okvalificerade.

Utredningsarbete är den vanligaste arbets
uppgiften för en samhällsvetare. Därefter jobbar 
många med information och PR, administrativt 
arbete och projektledning. Men vilka arbets
uppgifterna är hänger till viss del ihop med 
huvudämne. För statsvetare är administration 
och utredning vanliga arbetsuppgifter, för medie 
och kommunikationsvetare är istället information 
och PR samt marknadsföring vanligast.

15

Högst löner inom kommunerna
Våren 2013 är medianlönen för en samhällsvetare 
som jobbar i kommunal sektor 26 000 kronor i 
månaden. Det är 500 kronor mer än för samhälls
vetarna inom staten och 700 kronor mer än för 
dem inom privat sektor. Medianlönerna är med 
andra ord lägst för de som har en privat arbets
givare. Lönespridningen är dock något större 
bland privatanställda samhällsvetare. 

Praktik värdefull men ovanlig
Samhällsvetarna är den utbildningsgrupp i under
sökningen som i störst utsträckning svarar att 
praktiken varit viktig för att få det nuvarande 
arbetet. Hela tre fjärdedelar svarar så. Samtidigt 
är det bara hälften som får möjlighet att göra 
praktik. Drygt hälften tycker inte att de fått till
räckliga möjligheter till praktik under utbildningen.

� Mycket kvali�cerade

� Ganska kvali�cerade

� Ganska okvali�cerade

� Helt okvali�cerade

41

45

5
9

Kvalificerade arbetsuppgifter? %

� Privat sektor

� Statlig sektor

� Kommunal sektor

19

49

32

Arbetsmarknadssektorer  
nyexaminerade samhällsvetare %
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Samhällsvetarnas löner våren 2013 i kronor



Om Jusek
Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer 
och samhälls vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, 
trygghet och villkor. Med drygt 80 000 medlemmar är vi ett av de största akademiker
förbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet.
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Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling på jusek.se/csr

Jusek
Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, 102 44 Stockholm 
Malmö: Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö 
Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, 412 56 Göteborg

Tel 08665 29 00. Epost jusek@jusek.se. www.jusek.se 


