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Møde i aftagerpanel for Politik & Administration og 
Samfundsfag i Skolen for Statskundskab, Aalborg Universitet 
 
Tid og sted: Aalborg Universitet, den 25. januar 2016. 
Deltagere: Kristian Alstrup Baden (KAB), Kontorchef IT Projekt & Portefølje, Region Nordjylland, 
Anders Broholm (AB), Gymnasielærer, Frederikshavn Gymnasium, Mads Peter Klindt (MPK), 
Institutleder, Institut for Statskundskab, Sanne Lund Clement (SLC), Studieleder, Skolen for 
Statskundskab, Lene Dalsgaard (LD), Studienævnsformand, Studienævnet for Politik & Administration 
og Samfundsfag, Marie Brunhøj Birkelund (MBB), næstformand, Studienævnet for Politik & 
Administration og Samfundsfag, Lene Rævdal (LR), Studienævnssekretær, Studienævnet for Politik & 
Administration og Samfundsfag, Christina Lykke Jakobsen (CLJ), AC Fuldmægtig, Skolen for 
Statskundskab, referent (CLJ) 
Afbud: Anita Okkels Birk Thomsen, Tanja Biener Friis, Jakob Rathlev, Jens Kristian Munk, Jesper 
Hosbond Jensen, Niels Lykke Jensen, David Hedegaard Andersen, Per Henriksen. 
Oplægsholdere: Helle Engelund, COWI A/S, Henning Meldgaard Nielsen, Genitor ApS, Erik Møberg, 
Senior Director, Rambøll Management Consulting. 
  

Dagsorden for mødet 
1) Kort orientering om status på uddannelserne v/studienævnsformand Lene Dalsgaard 
2) Oplæg v/Henning Meldgaard Nielsen, Partner, Genitor ApS 
3) Oplæg v/Helle Engelund, Chief Project Manager, COWI A/S 
4) Oplæg v/Erik Møberg, Senior Director, Rambøll Management Consulting 
5) Diskussion af kandidaternes ”employability” v/alle 
6) Afrunding og let frokost 
 

Ad 1) Kort orientering om status på uddannelserne 
LD bød velkommen til mødet, hvor omdrejningspunktet var employability ift. kandidaterne i politik & 
administration. 
 
LD gav efterfølgende en status på uddannelsen ift. allerede udsendte nøgletal: 
Optaget har været stigende siden 2012 – fra 33 til nu 62 studerende. 
Dimittender: I 2014/2015 dimitterede ca. 40. Gennemførselstiden har ligeledes været stigende – fra 
71% i 2010 til nu 84%. Effektiviteten er et fortsat indsatsområde.  
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Uddannelsen er præget af en relativt høj ledighed. AAUs ledighed ligger på niveau med RUCs. De andre 
statskundskabsuddannelser her lavere ledighed. Der er gjort forskellige tiltag fra uddannelsens side – 
senest et kompetenceafklaringsforløb, som udbydes til specialestuderende i foråret 2016 i samarbejde 
med Karrierecentret på Aalborg Universitet (program blev omdelt). Herudover laves en 
registerbaseret undersøgelse af søgemønstre for kandidaterne. Der er forskellige teser om, at de 
studerende fra Aalborg Universitet først søger job i Nordjylland, og når det ikke bærer frugt, søger de 
bredere ud i landet og er således længere om at komme i første beskæftigelse end kandidater fra fx 
Århus Universitet og Københavns Universitet. Undersøgelsen skal be- eller afkræfte denne opfattelse. 
Et yderligere tiltag er nærværende møde med fokus på kandidaternes employability, hvor tre eksterne 
oplægsholdere er inviteret til at give deres input. 
 

Ad 2) Oplæg v/Henning Meldgaard Nielsen, Partner, Genitor ApS 
Henning Meldgaard Nielsen er selv uddannet fra Statskundskab, Aarhus Universitet. Han er partner i 
konsulentvirksomheden Genitor ApS, hvor de arbejder med ansættelse/head hunting og blandt andet 
ansætter offentlige ledere. 
 
Slides er vedlagt, og det er således blot nøglepointer, der er refereret. 
 
HMN: Kandidaters sociale og interpersonelle kompetencer spiller over tid en større og større rolle. 
Derfor er de væsentlige at holde sig for øje.  
 
HMN: Det er væsentligt, at kandidaterne formår at illustrere deres kompetencer. Basal træning i at 
gennemføre en jobsamtale vil være givtigt. 
 
HMN: Andre vigtige faktorer for kandidaternes employability er uddannelsens renommé og 
universitetets prestige. 
 
Væsentlige faglige kompetencer, der efterspørges af Genitors kunder: 
1. Metode – overvej om metode fylder nok i jeres uddannelse. 
2. Kommunikative kompetencer – det vil være formålstjenesteligt, hvis I lærer dem at skrive, så en 
borgmester, udvalgsformand, etc. kan forstå det. Det er en efterspurgt kompetence, som få kandidater 
mestrer.  
3. Forvaltningsmæssigt håndværk i praksis. Viden om hvad der er god forvaltningsskik. 
4. Økonomi- og effektstyring i praksis. Det er et ømt punkt. Kan jeres kandidater læse et budget? Ved 
de noget om benchmarking? 
5. Digitalisering 
6. Reflekterende, kritisk vurderende, og konstruktivt handlingsanvisende; problemanalyse og 
problemløsning. Kandidaterne skal ikke kun kunne påpege problemer; problemløsningen er en rigtig, 
rigtig vigtig kompetence. 
 
Det vil være interessant, hvis I kunne brande jeres kandidater, så de matcher ovenstående. 
 
Beskrivelse af uddannelsen på web, hvor I henviser til jeres uddannelses særlige profil – se slide.  
HMN: Hvad er den særlige profil? Hvorfor skal man ansætte en kandidat fra Aalborg Universitet? 
Kerneområderne fra jeres kandidatuddannelse er stort set lig kerneområderne fra Statskundskab i 
Århus – skal de være det? 

Læringsmål ift. styring og organisering af velfærdsområdet – se slide. 
HMN: Jeg savner information om, hvorvidt jeres kandidater kan læse et institutionsbudget? Kan de 
udvikle økonomistyring på ældreområdet? Hvis de kan disse ting, skal de kommunikeres. 
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SDU-effekten: Deres studerende kommer fra relativt dårligere stillede baggrunde, men deres dimittender 
klarer sig lige så godt som sammenlignelige kandidater ift. beskæftigelse – se slide.  
HMN: En af årsagerne er, at SDU har været gode til at profilere uddannelsen særligt omkring 
kommunal forskning. Har Statskundskab på AAU en særlig profil?  

MPK: Har du et indtryk af uddannelsens renomme?  
HMN: Det er meget lidt. Har dog spurgt nogle af sine kunder. Nogle fremhæver projektarbejdsformen. 
Den er interessant ift. sociale/interpersonelle kompetencer. Det bør I kommunikere. Et andet 
skudsmål er, at det kræver mindre i gennemsnit at komme ind på Aalborg Universitet, og der stilles 
derfor spørgsmålstegn ved, om kandidaterne er ligeså dygtige som kandidater fra Aarhus og 
København. 
 
HMN spørger: Er det her en ægte statskundskabsuddannelse, eller er det ”statskundskab-light.” I bør 
tydeliggøre jeres faglige profil. Hvis jeres kandidater kva projektarbejdsform, praktik, etc. er tættere 
på praksis og dermed direkte brugbare i fx børn- og ungeforvaltningen, så skal det kommunikeres – 
det er væsentlige kompetencer.  
 

Ad 3) Oplæg v/Helle Engelund, Chief Project Manager, COWI A/S 
Helle Engelund er uddannet cand.oceon. fra Aarhus Universitet. Hun er sektionsleder for 25 ansatte i 
COWI, Evaluering og Analyse. Hendes afdeling beskæftiger traditionelt en del scient.pol.’er. Der er dog 
også ansat to scient.adm.’er fra Aalborg Universitet samt rigtig mange økonomer.  
 
Slides fra oplæg er vedlagt, og det er således blot nøglepointer, der er refereret. 
 
HE: Det er væsentligt at understrege, at faglige kompetencer ikke kan stå alene. En række personlige 
kvalifikationer er ligeledes listet i slides. 
 
1. Højt fagligt niveau – værktøjskassen skal være i orden. 
2. Metoder – både kvalitative og kvantitative. Kvantitative metoder vejer dog tungest. 
3. Bred viden om de forskellige evalueringsmetoder 
4. Undersøgelsesdesign – de skal kunne designe en undersøgelse af en konkret problemstilling og 
bringe forskellige metoder i spil. 
5. Skal kende og forstå kundens kontekst. Hvad er det for politiske/forvaltningsmæssige 
rammebetingelser, som kunden er underlagt, etc. Sektor kendskab er en fordel. 
6. Fortolkning af resultater. Skal kunne hæve sig op i helikopteren og fortolke handlingsrettet- 
7. Skriftlig formidling er vigtig. Kandidaterne fra Aalborg Universitet er vant til at skrive, og det er et 
plus. 
 
Kandidaterne fra Aalborg Universitet lever stort set op til ovenstående. Det er en meget stor kvalitet, 
at de ikke er bange for at søge sparring og feedback. De kan deres metode, men de skal lære at bringe 
den i spil. Noget af det, kandidater fra Aalborg Universitet er gode til, er at samarbejde med andre 
fagligheder. 
 
SLC beder HE pege på områder, hvor vi med fordel kan skærpe kandidaternes profil? 
HE: Sørg for at kandidaterne bruger teorien i praksis i løbet af deres studie. COWI ansætter få 
nyuddannede. Ofte har de kandidater i praktikforløb eller lign. således, at de kender dem på forhånd. 
COWI rekrutterer ofte kandidater, der har været ansat ude hos deres kunder i 3-4 år. 
 
HE nævner ligeledes, at COWI har lavet en undersøgelse, der viser, at jo senere kandidaterne søger job 
efter dimission, jo længere tid er det om at komme i første job. 
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Ad 4) Oplæg v/Erik Møberg, Senior Director, Rambøll Management Consulting 
Erik Møberg er uddannet cand.oecon. fra Aalborg Universitet. Han er direktør i Rambøll Management 
Consulting, og har i løbet af det sidste års tid ansat omkring 200 personer. 
 
Slides fra oplæg er vedlagt, og det er således blot nøglepointer, der er refereret. 
 
EM har i sit oplæg taget udgangspunkt i problemstillingen omkring at få kandidaterne i job inden for et 
af de første 4 kvartaler.  
 
EM lægger vægt på, at kandidater kan samarbejde på tværs og mener, at kandidater fra Aalborg 
Universitet traditionelt set er gode til denne del.  
 
Uddannelsens brand har stor betydning, ligesom den studerendes personlige profil, og her mener EM, 
at underviserne har stor betydning ift. at påvirke den studerendes profil. 
 
Employability - hovedbudskaber 
 
EM opfordrer til, at uddannelsesledelsen afdækker nedenstående:  
 
Hvor får jeres kandidater arbejde (brancher/geografi), hvem er jeres konkurrenter? Hvad er classic, og 
hvad er innovation ift. de jobtyper? Hvor vil I gerne være? Vil I det hele? Vil I differentiere jer? Hvor 
meget tør I? 
 
Hvad er kandidaternes value position (faglighed, omdømme, projektstyrke), og hvad falder de på? 
 
Beskæftiger I jer med deleøkonomi? De store kommissioner? Hvor er Aalborg Universitet? 
 
Initiativer fra AAU? 
Studieordning, fagsammensætning, aktualitet og relevans, tværfaglighed, branding, alumni, 
praktikunderstøttelse, forskningsmiljøer, undervisere, gæsteprofessorer, samfundsinvolvering. 
 
Initiativer fra kandidater 
Mobilitet – er det nordjyder, der bliver uddannet til Nordjylland? Metodestyrke? EM mener, at 
kandidaterne er for metodesvage ift. konkurrenter, hvorimod AAU-kandidater er samarbejdsmæssigt 
stærkere. 
 
Understøttelse af ”den skjulte indslusning” som projektansættelser, frivilligt arbejde, iværksætteri – 
hvordan? 
 
Differentiering hos aftagere – AAU-brand og individuel differentiering // Megatrends 
Digitalisering flytter samfundet – den 4. bølge. Det kræver kompetencer til lovgivning, regulering, 
transformation, eksekvering.. Hvem hos jer kigger frem?  
 
Modernisering af den offentlige sektor – øget kompleksitet – centralisering – stordrift – udflytning. 
Politologi handler også rigtig meget om, hvordan administrationen fungerer..at kunne agere i dette er 
en interessant kompetence. 
 
Urbanisering, klimaforhold, vand, energi, infrastruktur. Ministerierne har endnu ikke kompetencerne. 
 
EM mener, at ovenstående er områder, hvor uddannelsen med fordel kan give kandidaterne nogle 
styrkepositioner. 
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Det er vigtigt, at I har et tæt samspil med aftagere. Kandidater skal kunne agere på omsætning af viden. 
 
Efterspørgsel efter kompetencer hos næste generation 
Der er efterspørgsel efter cand.it.’ere, ITKO, IT-universitetet. De uddannelser skal I ind og se på. I har 
en fantastisk mulighed for at samarbejde, som I ikke udnytter. 
 

Ad 5) Diskussion af kandidaternes ”employability” v/alle 
 
Strategiske overvejelser på kort og langt sigt 
HMN: På den korte bane – hvor akut er problemet? 
LD: Ministeriet har meldt ud, at vi er under observation ift. dimensionering.  
HMN: Det er jo ikke mange flere dimittender, der skal i job for at vende statistikken. Blot yderligere 5-
10 dimittender i job inden for de første fire kvartaler vil have stor impact på tallene. Mit råd på den 
korte bane vil være at lære dem at gå til jobsamtale.   
 
LD: Vi kan gøre noget ved synliggørelsen af vores kandidater. Vi skal synliggøre, at kandidaterne er 
stærke inden for fx evaluering og metode.  
 
HMN: På den lange bane. Hvad er strategien – hvad vil I være kendte for om to år? 
I bør kunne bruge indslusningen i form af praktikophold langt mere aktivt. 
 
LD: Vi overvejer at indføre faglige specialiseringer på kandidatuddannelsen.  
 
EM: I har en række muligheder. I har lige fået opbygget en profil på sundhedsområdet. Hvor er 
økonomerne? I har også et universitetshospital. Digitaliseringsområdet. Hvor er I?  
 
Styrkepositioner for uddannelsen: Praktik og projektrapporter. 
HE: Søg bredt ud, når de studerende skal i praktik. Praktikforløb er indslusning til arbejdsmarkedet. 
HMN bemærker i tilknytning hertil, at det er paradoksalt, at der ikke er flere studerende, der får job i 
den virksomhed, hvor de har været i praktik. 
 
Projektarbejde 
HMN: Rådgiver I de studerende ift., hvordan de fx skal tilrettelægge et projektforløb ift. at få et job? De 
studerende skal bruge deres netværk – fx COWI, hvor de gerne vil samarbejde omkring projekter.  
LD: Vi er opmærksomme på vigtigheden af, at projekter er problemløsende og ikke blot kritiske. Det er 
noget vi løbende tager op ifm. lærermøder, etc.  
HMN: Det er interessant som en del af den profil, I skal skabe. 
 
EM: Lærerkræfterne har stor indflydelse på det mind-set, de studerende kommer med. I 
underviserteamet bør man se på, hvad er det, de studerende skal kunne, når de er færdige. Jeg tror, at I 
skal navigere lidt mere i takt.  
 
KAB: Jeg har ansat mange kandidater herfra, og jeg bliver altid glad for at opleve, hvor dygtige 
kandidaterne er til at samarbejde.  
 
Reformation af kandidatuddannelsen 
MP: Privat beskæftigelse er mantraet fremadrettet. Vi har en ambition om at udvikle denne 
uddannelse – med eller uden dimensionering. Vores forskningsmæssige styrkeposition er 
arbejdsmarkedsforskning og velfærdsforskning. 
HE: I skal øge jeres synlighed. Jeg kender ikke ret meget til fx jeres arbejdsmarkedsforskning. 
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EM: Alle de klassiske måder at se på vores samfund er kendte. Vi er ikke så gode til at se på 
dynamikken. Skriv projekter med folk fra andre faglige miljøer, fx inden for områder som klima, 
flygtninge, urbanisering, etc. Det kunne jo også være generator for noget forskningssamarbejde. Der 
må være kandidater herfra, der sidder nogle steder, som er relevante og gerne vil hjælp jer. 
 
Metode, megatrends og praktik 
MP: Kunne man forestille sig, at kandidatuddannelsen i politik og administration har faglige 
kerneområder og så herudover satser på metodiske færdigheder, som omsættes i projektarbejde. 
Metode, megatrends, praktik. Vi har forskningsmiljøer, som repræsenterer nogle megatrends, som vi 
p.t. ikke bruger på uddannelsen, fx Center for IT-Ledelse. De kunne godt befrugte 
kandidatuddannelsen.  
 
KAB: Jeg har brug for to analytikere/strateger inden for telemedicin. Jeg søger aldrig en særlig 
faggruppe, men jeg ser på, om jeg skal have en nyuddannet eller en erfaren. Hvis det skal være en 
nyuddannet, skal det være en, der er svær at finde på arbejdsmarkedet lige nu. Jeg er derfor fortaler 
for at arbejde med megatrends. 
 
HMN: Se fx på de kommunale problemstillinger som flygtningeområdet, folkeskoleområdet. Se på det 
ift. projektarbejdet. Som emnefelt i et speciale. Brug de metodefærdigheder de studerende har på et 
relevant område, da det er en døråbner ift. job. Man skal naturligvis have det grundlæggende 
metodekendskab. 
EM: Husk at det ikke skal være så målrettet, at uafhængigenden ikke bevares. Her er universitetets 
forpligtigelse at lære mennesker at turde gøre ting anderledes. 
 
HMN: I skal have fokus på problemløsning. Det vil bestemt være et aktiv for kommunerne, hvis jeres 
kandidater fx ved noget om, hvordan integration kan lykkes.  
 
EM: I skal se ind i den virkelighed, hvor aftagerne befinder sig. En kommune er primært (95%) en 
driftsvirksomhed. Blot 5% af arbejdet er udviklingsorienteret. Kandidaterne vil typisk søge de 5%. 
Man har brug for folk, der kan sikre benhård drift inden for de rammer, der nu er givet. Tag nogle af de 
unge chefer hertil – lav nogle forberedende seminarer for kommende kandidater. 
 
AB: Det er vigtigt, at kandidaterne kender de enkelte fagområder. Sundhedsområdet er et kæmpe 
område, hvor fx kommunerne rekrutterer ansatte i Regionen. Alle de projekter, man har undervejs i 
studiet, har også en kvalitet ift. at få job efterfølgende. Lav kontrakter med kommunerne om at være 
praktikkommune. Lav en praktikby hvor man samarbejder med både offentlige og private 
organisationer og virksomheder. Det ville flere nordjyske kommuner være sultne efter. Se på de 
innovative løsninger. Det kunne også give noget genlyd. Jeg vil gerne være behjælpelig. 
 
Udvide arbejdsmarkedet 
SLC: Kan vi øge arbejdsmarkedet? Gøre vores kandidater attraktive ift. et bredere arbejdsmarked? 
HMN: Jeg vil tro, at hvis man fx fokuserer på ovenstående områder, så er de også interessante for den 
private sektor. 
EM: Hvis I ser på at udvide arbejdsmarkedet: der er behov for kandidater, der kan sætte rammerne i 
samfundet, der kan udøve rammerne, der kan sætte ting i spil ift. omgivelserne. Der er også en række 
private virksomheder, som har behov for viden om, hvordan den offentlige sektor agerer. I skal være 
en del af samspillet mellem den private og offentlig sektor.  
KAB: Inden for det offentlige bliver vi mere og mere som det private marked. Vi har behov for nogle af 
de samme kompetencer, som mange andre store produktionsvirksomheder. 
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LD: Omkring 70 % af vores dimittender er ansat i den offentlige sektor. 
 
Branding eller faglige ændringer 
SLC: Hvor meget tænker I, at vi skal ind og ændre ved den eksisterende kandidatuddannelse? Er det 
branding eller faglige ændringer, vi skal fokusere på? 
 
HMN: Jeg ville se på det hele. Hvad er vores spidskompetencer? Her er metode er utroligt vigtigt.  
EM: Jeg ville sætte en 4-ugers strategiproces i gang. Hvad er det for basale spørgsmål, som vi skal have 
svar på?  
HE: Husk i den forbindelse at evaluere, om I når jeres mål. 
 
MBB: Det er vigtigt at se på branding af uddannelsen – også fra bachelor til kandidat. Flere af mine 
metodisk dygtige medstuderende overvejer at skifte til CBS på kandidatdelen. 
 
Første job 
MP: Der er nogle grundlæggende ting, en arbejdsgiver kigger på ift. arbejdsetik og drive. Vi har mange 
ledige scient.adm.’ere. Tesen er, at de kigger mod arbejdsmarkedet i Aalborg og så kigger de mod 
hovedstaden. Skal vi bare have dem til at kigge mod Vest - mangler de AC’ere derude? 
 
HMN: Kandidatfelter ser meget forskellige ud, om det er KBH eller Vestsjælland. Konkurrencen er 
hårdest i KBH. Kandidaterne skal opfordres til at glemme drømmejobbet i første omgang, det kommer 
først næste gang. Det er vigtigt, at kandidaterne kommer hurtigt i gang med at søge. Hvis en kandidat 
har gået ledig i ¾, år er der masser af fordomme i spil. Begynd at søge under specialeskrivningen.  
 
HE: Virksomheder der ligger i yderdistrikter har sværere ved at rekruttere. De unge søger mod 
storbyen, og det gør virksomhederne i øvrigt også. De unge er typisk meget kræsne i starten – efter 1 
år ser de bredere. Opfordrer dem til at søge de steder, hvor der er muligheder. 
 
KAB: Der er stor forskel på at søge hos en offentlig virksomhed og i en privat virksomhed. En 
uopfordret ansøgning til det offentlige er ligegyldig, da jobs skal slås op. Private virksomheder er langt 
mindre tilbøjelige til at opslå ledige jobs.  
 
EM: En 6 måneders projektansættelse i kommunerne bliver dog ikke slået op. Linked-in er vigtig i den 
forbindelse. Synlighed på linked-in er meget vigtig. Jeg er ofte ude at holde foredrag, og det er kun 10% 
af de studerende, der efterfølgende kontakter mig på linked-in. Hvorfor er det kun 10%? Den 
strategiske tænkning blandt de studerende mangler. Går du på CBS, så kommer invitationerne 
væltende.  
 
Faglige vs. metodiske kompetencer 
MP: Spørgsmål til HE: I forbindelse med evaluering af strukturfondsprojekter - hvilke kompetencer 
efterspørger I? Hvor meget vil de metodiske kompetencer vægte ift. fx viden om strukturfondene – det 
faglige vs. det metodiske. HE: Vægtningen vil være 80/20 ift. de metodiske kompetencer. Hos os spiller 
det en rolle, hvor hurtigt man kan blive ”fakturerbar.” Det vil være evalueringskompetencerne, der er 
de vigtigste. Det er selvfølgelig også vigtigt, at man kan sætte sig ind i hele set uppet omkring 
strukturfondene, men vi lægger stor vægt på, at man kan forstå tal, registre, etc. Det er lettere at gå 
begge veje, hvis man har de kvantitative kompetencer. Det er sværere at gå den anden vej. 
 
EM: Der er nogle ting, som det forventes, at kandidaterne evner. De skal kunne noget økonomisk 
analyse til et vist niveau, og samtidig skal de være habile bruger af de klassiske værktøjer.  
HE: Kandidater der kender nogle af værktøjerne, fx SPSS har et fortrin.  
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Ad 6) Afrunding 
Lene Dalsgaard takkede for de mange brugbare input, som uddannelsesledelsen vil arbejde videre med. 
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