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Masterprogrammet i statsvetenskap med
inriktning mot offentlig förvaltning är en
utbildning på avancerad nivå som syftar till
att ge dig verktyg för att förstå och analysera
offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Utbildningen förbereder dig för
en framtida karriär som till exempel kvalificerad utredare, samhällsanalytiker eller forskare.
För en internationell karriär är en masterexamen idag ofta en förutsättning. Utbildningen
riktar sig både till dig som nyligen tagit en kandidatexamen i huvudområdet statsvetenskap
eller i annat samhällsvetenskapligt huvudområde och till de som är yrkesverksamma inom
offentlig förvaltning och som vill fördjupa sina
kunskaper och analytiska färdigheter.
Masterprogrammet i statsvetenskap med
inriktning mot offentlig förvaltning är en
tvåårig utbildning som leder fram till en masterexamen i statsvetenskap. Du läser kurser
om offentlig förvaltning på olika nivåer i det
politiska systemet samt kurser om ledarskap,
styrning och utvärdering. Du läser också kurser
om statsvetenskaplig metod och vetenskapsteori. Programmet innehåller också en valfri

termin där du kan välja mellan att göra yrkesförberedande praktik hos myndighet, företag
eller organisation, läsa kurser i Europapolitik
på masterprogrammet International and
European Relations eller läsa kurser på andra
masterprogram vid Linköpings universitet.
Under programmets sista termin skriver du en
masteruppsats i statsvetenskap med inriktning
mot offentlig förvaltning.
Som student på programmet kommer du till
en växande utbildnings- och forskningsmiljö i statsvetenskap. Programmets lärare har
erfarenheter av såväl forskning som arbete
med utredningar och utvärderingar. Forskningen på avdelningen handlar bland annat
om offentlig förvaltning, lokal politik, digitalisering och e-förvaltning, internationella relationer och politiskt deltagande. Inom ramen
för programmet finns goda möjligheter att
genom projektarbeten och uppsatser knyta an
till forskningsprojekt och utredningar på uppdrag av organisationer och förvaltningar. För
att upprätthålla en bra dialog med arbetsmarknaden finns ett programråd som bland annat
består av representanter för olika offentliga
arbetsgivare.

Ahmed
Kaharevic

tog examen på Master
i statsvetenskap vid
Linköpings Universitet
sommaren 2019

Vad arbetar du med idag och vad är
dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Idag arbetar jag med flera forskningsprojekt
vid avdelningen för statsvetenskap på Linköpings universitet, till exempel: 1. Organisering
av en sommarskola för tjänstemän och politiker från Västra Balkan samt Östra Europa om
hållbar utveckling i offentlig sektor 2. Enkätintervjuer i en förort om hur invånare använder
digitala tjänster och internet, samt om invånarnas förtroende gentemot offentlig sektor 3. Hur
huvudkontorets styrning/ledning och pedagogernas arbete förändras i och med införandet
av en läroplattform i en skolkoncern.

Julia Larsson
tog examen på Master
i statsvetenskap vid
Linköpings Universitet
sommaren 2017

Vad arbetar du med idag och vad är
dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
I dag arbetar jag som kommunsekreterare på
Kommunledningsförvaltningen i Linköpings
kommun. Som kommunsekreterare utgör jag
en central länk mellan den politiska nämndor-

På vilket sätt har du nytta av din
utbildning i ditt arbete?
Jag har haft nytta av utbildningen på flera
sätt. Förutom att jag i utbildningen lärt mig
om statsvetenskaplig teori och metod, har jag
i utbildningen även utvecklat mitt analytiska
tänkande och kritiska förhållningsätt. Dessa
kompetenser är viktiga i mitt arbete.
Om du blickar tillbaka på dina studier är
det något speciellt du tänker på då?
Det är med glädje som jag ser tillbaka på mina
studier med glädje. Jag har trivts med att
studera och lära mig. Under studierna har jag
även lärt känna nya människor och fått nya
vänner.
Den största fördelen med en masterutbildning
i statsvetenskap med inriktning mot offentlig
förvaltning är att utbildningen har en tydlig
koppling till arbetsmarknaden, just på grund
av denna inriktning. Utbildningen ger en relevant bakgrund för att jobba som till exempel
sekreterare i kommunen, analytiker vid en
myndighet, eller - med några års arbetserfarenhet - som ambassadör.

ganisationen och kommunens förvaltningsorganisation. Jag är sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra politiska
organ och ansvarar för den kommunala ärendeberedningsprocessen samt ansvarar för att
utveckla den. I arbetet ingår även att granska
och säkerställa korrekta beslutsunderlag samt
distribuera handlingar till politiska sammanträden. I rollen bidrar jag också konsultativt då
jag utbildar och vägleder såväl tjänstepersoner
som förtroendevalda inom ärendeberedning.
Som kommunsekreterare är jag sakkunnig och
rådgivande inom planering, styrning och uppföljning. I min tjänst ingår även utredningsuppdrag samt att leda och delta i projekt av
olika slag. Jag ingår även i ett centralt valkansli
och anordnar val till riksdag, landsting och
kommun samt Europaparlamentet.

På vilket sätt har du nytta av din
utbildning i ditt arbete?
Fem års akademiska studier har gett mig nyfikenhet, öppenhet och en fördjupad analytisk
förmåga som jag inte hade kunnat få någon
annanstans. Detta kommer man långt med.
Om du blickar tillbaka på dina studier är
det något speciellt du tänker på då?
Det var fantastiskt att få studera något jag
verkligen tyckte om och också att jag hade

Herman
Sternelöv

tog examen på Master
i statsvetenskap vid
Linköpings Universitet
sommaren 2017

Vad arbetar du med idag och vad är
dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Jag arbetar som utredare på Ödeshögs kommun. Denna tjänst är främst inriktad mot
socialförvaltning men jag har även ansvar
för kommunövergripande områden. I mitt
arbete ingår en mängd olika ansvarsuppgifter
däribland:
• Projektledare för kommunens deltagande
i KKiK (projektet Kommunens kvalité i
korthet)
• Projektledare för implementering av
Agenda 2030 i våra verksamheter samt
projektet Glokala Sverige.
• Återrapportering och återsökning av
statsbidrag och andra statliga medel.
• Genomföra upphandlingar
• Avtalsskrivande
• Säkerställa kvaliteten i vårt arbete med
GDPR
Arbetet i en mindre kommun är generellt sett
väldigt varierande, och det tillkommer nya arbetsuppgifter på kontinuerlig basis att hantera
och följa upp.

stor möjlighet att få välja inriktning på mina
studier. I mina examensarbeten, både på kandidat- och masternivå, valde jag att skriva om
digital delaktighet utifrån ett statsvetenskapligt
perspektiv. Något som också ligger mig varmt
om hjärtat när jag blickar tillbaka är helt klart
mitt engagemang i studentorkestern LiTHe
Blås! Linköpings universitet har ett väldigt bra
studentliv.

På vilket sätt har du nytta av din
utbildning i ditt arbete?
Jag har haft nytta av min utbildning på flera
plan. Utbildningen gav mig goda sakkunskaper
inom det offentliga, vilket ger en god grund
för att arbeta på i en kommun. Studierna
utvecklade även mina kunskaper att utreda
sakfrågor och framtidsprospekt. Detta skedde
genom att jag under studieperioden fick slipa
på mina metodologiska färdigheter, kopplat till
statsvetenskapens olika problemformuleringar.
Denna kombination skapar en bra grund för
att kunna utreda olika former av uppdrag som
man ställs inför i den kommunala vardagen.
Om du blickar tillbaka på dina studier är
det något speciellt du tänker på då?
Att jag gavs möjligheten att dels skapa en
plattform hos mig själv genom gemensamma
kurser, praktik, utbytesstudier och valbara ämnen. Både Politices kandidatprogrammet och
Masterprogrammet i statsvetenskap gav mig
en bred kunskapsmassa som jag själv kunde
komplettera och styra över via utbytesstudier,
praktik, val av kurser och uppsatsämnen - för
att skapa min personliga spets. Specifikt den
kombinationen har gjort mig väl i mitt yrkesliv
och är något som att inte kan tas för givet.
Masterprogrammet framförallt gav mig både
goda lärdomar och erfarenheter som jag har
haft stor nytta av därefter.

Sigrid Jansson

tog examen på Master i statsvetenskap vid Linköpings
Universitet hösten 2016
Vad arbetar du med idag och vad är
dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Jag arbetar idag som internationell samordnare och projektledare på länsstyrelsen Östergötland, på enheten för ekonomi och regional
tillväxt. Som internationell samordnare är min
roll att bistå övriga verksamheter på länsstyrelsen i deras internationella arbete. Det kan vara
allt från att hjälpa dem hitta internationella
partners till olika projekt, skriva projektansökningar och bevaka projektutlysningar, men
också handla om generell omvärldsbevakning
och kompetensutveckling inom internationella
frågor.
I min roll som projektledare driver jag regionala och internationella projekt inom områdena
regional tillväxt och energi och klimat. Som
projektledare skriver jag projektansökningar
och ser till att projekten håller tidsplan och
budget samt koordinerar och följer upp aktiviteterna som ska genomföras.
En stor del av mitt arbete handlar om att omvärldsbevaka och nätverka samt representera
länsstyrelsen på olika event och möten. Jag
reser också en hel del i min tjänst, framför allt
inom våra internationella projekt och har tack
vare mitt jobb fått se många intressanta platser
i Europa.
På vilket sätt har du nytta av din
utbildning i ditt arbete?
Jag hamnade på länsstyrelsen tack vare min
utbildning då jag gjorde min praktik här under
termin 2 på masterprogrammet. Efter praktiken blev jag anställd som studentmedarbetare
under resterande delen av min utbildning.

Efter examen arbetade jag ett år i Norrköpings
kommun för att sedan komma tillbaka till
länsstyrelsen. Jag upplever att många av mina
studiekamrater har gjort en liknande resa som
jag, det vill säga att de fick jobb på sin praktikplats.
Utbildningen gjorde mig allmänbildad och gav
mig en förståelse för hur samhället styrs och
fungerar. Den har också gett mig verktyg för
att förstå och analysera samhällsutvecklingen,
politik och den offentliga styrningen. Tack vare
min utbildning kände jag mig trygg i min kompetens och förmåga att ta mig an kvalificerade
arbetsuppgifter när jag kom ut på arbetsmarknaden.
Om du blickar tillbaka på dina studier är
det något speciellt du tänker på då?
Jag älskade att studera och kan fortfarande
sakna det ibland. Det är roligt att få fördjupa
sig inom statsvetenskapen och på mastersnivå
ges möjligheten att nischa sig ytterligare i och
med masteruppsatsen.
Masterprogrammet i statsvetenskap är en bred
utbildning som ger en bra grund för arbete
inom offentlig sektor, oavsett roll. Offentlig
förvaltning är väldigt brett och man kan arbeta
med så många olika samhällsfrågor. Jag hade
till exempel aldrig trott att jag skulle kunna
jobba så internationellt som jag gör på en myndighet på regional nivå. Något som är roligt
med att arbeta inom offentlig sektor är också
att jag känner att jag gör nytta för samhället
i mitt dagliga arbete. Allting är på något sätt
kopplat till att det ska gynna medborgarna vilket gör att arbetet känns viktigt och värdefullt.

Termin 1

Termin 3

• Studiet av staten och den offentliga
förvaltningen (15 hp)

• Utvärdering av offentlig politik (7,5 hp)

• Valfria kurser t.ex. praktik 30 hp eller 15 hp med
fokus på utredande verksamhet. Det finns även
möjlighet att läsa andra kurser på universitetet.
I utbudet finns kurser på avancerad nivå i
statsvetenskap med inriktning mot internationell
organisation och samhällsstyrning.

Termin 2

Termin 4

• Kommunal självstyrelse och förvaltning (7,5 hp)

• Masteruppsats i statsvetenskap med
inriktning mot offentlig förvaltning (30 hp)

• Ledarskap och styrning i offentliga
organisationer (7,5 hp)

• Etik, legitimitet och tillit i offentlig
förvaltning (7,5 hp)
• Statsvetenskapliga metoder (15 hp)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet
statsvetenskap eller motsvarande. Godkänd svenska och
engelska motsvarande grundläggande behörighet på
grundnivå.
Examen: Filosofie masterexamen med huvudområdet Statsvetenskap. Inriktning mot offentlig förvaltnin.
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