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några av alla jobb som finns i staten

Genom avtalet Avtal för tidsbegränsad anställning som student-
medarbetare vill vi öka förutsättningarna för universitets- och 
högskolestuderande att parallellt med studierna arbeta i statliga 
verksamheter. Det är vår uppfattning att möjligheten att kombi-
nera teoretiska studier med praktisk arbetslivserfarenhet bidrar 
till att underlätta övergången mellan studier och yrkesliv samtidigt 
som berörda verksamheter tillförs aktuell kunskap. Genom avtalet 
kan statliga verksamheter också underlätta framtida rekryteringar 
av färdigutbildade akademiker. 



Kvalificerade arbetsuppgifter med en tydlig koppling till pågå-
ende studier bidrar till bättre kvalitet i studierna samtidigt som 
studentmedarbetaren får möjlighet att omsätta teoretiska kun-
skaper och bidra till de statliga verksamheternas utveckling och 
resultat. En studentmedarbetaranställning ger även studenten 
ökad kunskap om den statliga förvaltningens förutsättningar 
och uppdrag.

En tidsbegränsad deltidsanställning som studentmedarbetare i 
statlig verksamhet får löpa under maximalt fyra terminer och 
motsvara högst 25 procent av en heltid. Studentmedarbetaren 
tillsätts utifrån förtjänst och skicklighet vilket innebär att 
tidsbegränsningsgrunden bara kan tillämpas när de villkor som 
gäller för en studentmedarbetaranställning enligt avtalet är 
uppfyllda.

Det är förutsättningarna i den enskilde arbetsgivarens 
verksamhet som styr i vilken utsträckning arbetsgiva-
ren har behov av och möjlighet att tidsbegränsat anställa 
arbetstagare som omfattas av studentmedarbetaravtalet.

Vad är studentmedarbetare?

Syftet med studentmedarbetaravtalet är att studenten under ett 
begränsat antal timmar får möjlighet att parallellt med heltidsstudi-
erna arbeta med uppgifter som har en tydlig koppling till studierna. 

arbetsgivarverket.se/studentmedarbetare 

Magdalena Carlstedt
Juristprogrammet, Uppsala universitet

Att kombinera studier med kvalificerade arbetsuppgifter i en statlig 
verksamhet ser jag som en värdefull möjlighet. Under studietiden skulle 
det ge mig en stor inblick i arbetslivet i den statliga sektorn och en vär-
defull insikt i vilka frågor jag brinner extra för, samt hur jag kan förbe-
reda mig på bästa sätt för en karriär inom staten. Det skulle ge en stor 
erfarenhet att ha i bagaget för kommande arbetsliv.

Jag brinner extra för mänskliga rättigheter och i och med min utbild-
ning har jag särskilt lärt mig att snabbt granska och analysera stora 
textmassor, problemlösning, effektivitet, prioritering och planering samt 
skriftlig och muntlig kommunikation. Det i kombination med en ”ung 
hunger” och nyfikenhet tror jag kan bidra mycket på en arbetsplats.

Kristin Lindgren
Personalchef, Naturvårdsverket

Ska vi som stat vara en attraktiv arbetsgivare så måste vi aktivt arbeta 
med det och titta på nya möjligheter. Avtalet är ett steg i den riktningen. 
Att göra det enklare för studenter att förena arbete och studier tycker jag 
är en stor vinst.

När det gäller arbetsuppgifter så ser jag att vissa kortare utrednings-
uppdrag där behovet av omvärldsspaning samt ”färsk kunskap” från de 
studier som bedrivs av studenten är viktiga faktorer och därför lämpar 
sig väl. 
 

Hitta jobb
Du som studerar hittar alla  

statliga jobb som utannonseras på  
arbetsgivarverket.se/jobbastatligt. 
Du kan också vända dig direkt till den 
verksamhet du är intresserad av för att 

få reda på vilka lediga anställningar 
som finns att söka.

http://www.arbetsgivarverket.se/studentmedarbetare
http://www.arbetsgivarverket.se/jobbastatligt


Linn Borchert 
Samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola

I de flestas fall, inklusive mitt, är de ämnesområden man studerar oftast 
så breda att det finns väldigt många olika saker man kommer kunna 
jobba med. Om man under studietiden får möjlighet att prova på en 
del av dessa får man också chansen att upptäcka vad som passar just en 
själv. Jag tror detta gör att man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden 
eftersom jag tydligt kommer att kunna säga vad jag tycker är roligast och 
är bäst på. Att arbeta under studietiden är även ett tecken på att man är 
driven och arbetsvillig. 

Mina kunskaper kommer att vara färska i och med att studierna pågår 
under tiden man arbetar. Självklart kommer kunskaperna inte vara jät-
testora efter bara ett läsår men eftersom arbetet och studierna kommer 
gå parallellt så tror jag att man får en mycket tydligare bild av hur allt 
fungerar. Jag tror också att man ser på saker med nya ögon och att man 
därmed kan bidra även på det sättet.    

Anton Lidström
Kandidatprogrammet politices (nationalekonomi), Umeå universitet

Vår utbildning är ganska teoretisk och ibland abstrakt och mycket tid 
ägnas åt att förstå grundmodeller. Att på ett meningsfullt sätt kunna 
kombinera nationalekonomiska modeller, metoder och teorier i en mer 
tillämpad miljö tror jag kan hjälpa min utveckling och min förståelse. 
Det kan även ge insikt om vilken inriktning jag vill ta inom mitt ämne.

Jag kan bidra med det jag har inriktat mig på genom att till exempel göra 
analyser utifrån ekonomisk teori. Jag kan använda ekonomiska verktyg 
för att analysera problem och hitta bra lösningar eller ett ekonomiskt 
perspektiv på lösningar. Sen skulle jag vilja kommunicera vad som kan 
vara ganska esoteriska resultat så att det blir användbart och förståeligt.

Behnaz Barjandi
Juristprogrammet, Umeå universitet

Genom möjligheten att jobba deltid som studentmedarbetare i statlig 
verksamhet parallellt med heltidsstudier får man möjlighet att få inblick 
i arbetslivet samtidigt som man kan använda erfarenheten och kunska-
pen i den egna utbildningen. Jag tror att det är otroligt nyttigt för en 
elev att få se och uppleva de båda världarna parallellt. Dessutom tror jag 
att man mognar och växer som person.

Jag är väldigt öppen för att ta in och lära mer och därmed utvecklas 
samtidigt som jag kan bidra med en hel del kunskap och kompetens 
eftersom juridiken och juristprogrammet är en så bred utbildning. Jag 
tror också att många arbetsplatser skulle gynnas av studentens ambition, 
engagemang och driv samt den organisationsförmåga som studenter får 
efter att ha spenderat många timmar med studier.

Hans Lindblad
Riksgäldsdirektör, Riksgälden

Att anställa studentmedarbetare ökar kännedomen om oss och breddar 
vår framtida rekryteringsbas. Vi bygger vårt varumärke och myndigheten 
får del av relevant kompetens, nya idéer och perspektiv. 
 
Samtidigt är det viktigt att arbetsuppgifterna är meningsfulla och ger 
arbetslivserfarenhet som kan stärka den arbetssökandes konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden. 



Hedvig Säll
Kandidatprogrammet i molekylärbiologi/ biologi, Uppsala universitet

Jag tycker att det är en fantastisk möjlighet att få arbeta under studie-
tiden. Det berikar genom att ge både erfarenheter och meriter. Sedan 
så är det viktigt att få försmak på vad man kan jobba inom efter utbild-
ningen. Det är också skönt att koppla bort studierna och jobba med 
något annat och som bonus får man ett stort kontaktnät. 

Som yngre känner man till många kommunikativa och effektiva lösning-
ar över dator och nätet vilket jag tror kan vara givande för arbetsgivaren. 

Folke Sjöberg
Prorektor, Linköpings universitet

Universitetens moderna roll har diskuterats livligt i samband med den 
kunskaps- och utbildningsexplosion som skett de sista årtiondena och 
framför allt samverkan med omgivande samhälle har kommit i fokus av 
många skäl. Här har man traditionellt sett framför allt samverkan med 
näringslivet för forskning och innovation. På senare tid har också intres-
set riktats vid sidan om de mer klassiska alternativen inom tjänstesek-
torn och då även inkluderat mindre traditionella utbildningar, framför 
allt inom teknik och vårdsektorn. Anställning som studentmedarbetare 
är ett nytänkande för att nyttiggöra andra utbildningar och inriktningar 
som är mindre kända, men som då skulle kunna utvecklas och anpassas 
till nya, tidigare okända behov.        
   
För universitetet innebär det en utökad kontaktyta mot omgivande 
samhälle och en möjlig utveckling av befintliga läroformer och studie-
program. För studenterna ges en möjlighet att praktiskt utnyttja nyvunn-
nen kunskap i läroprocessen och samtidigt kan de tidigare få en ökad 
förståelse om förutsättningarna på arbetsmarknaden och möjliga an-
vändningsområden för sin kunskap. Dessutom kan processen utgöra en 
stimulans för fördjupade kunskaper och skapa nya användningsmöjlig-
heter för utbildningen. För arbetsgivarna kan detta på ett handfast och 
praktiskt sätt tydliggöra den kompetens som studenterna får via lärosä-
tet och om de inte är fullt kända sedan tidigare vidga möjligheterna till 
anställning och nyttiggörande i respektive organisation.

Daniel Berg
Förhandlingschef, Skatteverket

Avtalet ger Skatteverket möjlighet att tidigt knyta kontakter med 
studenter inom de utbildningsområden som är intressanta för oss. Vi 
hoppas att dessa medarbetare kommer fungera som Skatteverkets am-
bassadörer på sina universitet och högskolor. Avtalet ger också möjlighet 
att kombinera en anställning med examensarbete. 

Vi ser även en möjlighet för vår IT-avdelning att bli mer känd bland 
studenter. Jag tror att vi tjänar på att göra oss mer synliga bland studen-
terna och berätta vilka spännande utmaningar vi står inför inom IT de 
närmsta åren. Arbetsuppgifterna tillsammans med våra anställningsvill-
kor är en viktig faktor för att vi ska kunna knyta till oss de bästa studen-
terna inom IT-området. 
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Att arbetsuppgifterna har en tydlig 

koppling till studentens pågående  

utbildning bidrar till arbetserfarenhet 

och underlättar övergången mellan  

studier och yrkesliv.

Behnaz Barjandi
Juristprogrammet, Umeå universitet



Som arbetsgivare

Som student

För att underlätta framtida rekryteringar av färdigutbildade akademiker.

För att studentmedarbetaren bidrar med aktuell kunskap och kompetens.

2016

Varför ska DU använda avtalet?

Box 3267, 103 65 Stockholm
Tel 08-700 13 00
E-post arbetsgivarverket@arbetsgivarverket.se
www.arbetsgivarverket.se

För att bidra med aktuell kunskap till statliga verksamheter. 

För att få arbetslivserfarenhet inom det statliga området och meriter inför 
ditt kommande arbetsliv.

Avtalet hittar du på arbetsgivarverket.se/studentmedarbetare.

För att få möjlighet att använda dina teoretiska kunskaper i ett praktiskt 
sammanhang under tiden som studierna pågår.

För att visa på bredden i din verksamhet samt statens attraktivitet och relevans  
för universitets- och högskoleutbildade. 

http://www.arbetsgivarverket.se/studentmedarbetare

