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Sveriges studenter behöver fler 
och effektivare vägar till jobb!

Jusek har länge arbetat för en starkare koppling mellan högskolestudier och 
arbetsliv och att arbetsgivare och studenter kan dra nytta av varandra redan 
under studietiden. Om några år är det ont om välutbildad arbetskraft och då 
blir vinnarna de företag som byggt relationer med högskolestudenter redan nu.

Många av Sveriges nyexaminerade akademiker har alldeles för lite relevant 
arbetslivserfarenhet med sig ut på arbets marknaden. Få studenter inom Juseks 
utbildnings grupper får till exempel möjlighet till praktik under utbildningen 
och den värdefulla kontakt med arbetslivet som den ger. Samtidigt jobbar en 
majoritet av Juseks studerandemedlemmar extra vid sidan av studierna. Många 
med jobb som inte kan kopplas till studierna. Studenterna  behöver med andra 
ord både en extra inkomst och bättre arbetslivsanknytning – det borde inte 
vara en omöjlig kombination.

Fördelarna med studentmedarbetare är uppenbara för både arbetsgivare och 
studenter. Studenterna har kompetens att erbjuda arbetsmarknaden och arbetet  
berikar studierna. Ett brett införande av studentmedarbetaranställningar skulle 
därför innebära vinster för hela samhället.

Åtta av tio av Juseks studentmedlemmar anger att de skulle vilja ha ett stu-
dierelevant arbete. För Jusek är detta en prioriterad fråga och nu har vi fått 
gehör. Centrala kollektivavtal som reglerar studentmedarbetaranställningar är 
nu på plats för akademiker inom samtliga sektorer – såväl stat, kommun och 
privat sektor. Det kommer underlätta för både studenter och arbetsgivare – 
och skapa fler och bättre möjligheter till relevant arbetslivsanknytning.

Sofia Larsen 

Sofia Larsen, ordförande Jusek
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Vad gör en studentmedarbetare?

Studentmedarbetare har funnits i Danmark sedan 1940-talet. Systemet med 
student medarbetare innebär att studenter på teoretiska utbildningar anställs för att 
jobba 10–15 timmar i veckan på ett kvalificerat jobb, parallellt med heltidsstudier. 
Studenten  får en direkt koppling mellan sina studier och hur kunskaperna kan till-
lämpas. Det innebär relevant arbetslivserfarenhet och insikter som kanske kan vara 
vägledande vid val av fortsatta studier.

Studentmedarbetaranställningen ska inte förväxlas med praktik. Att ordna praktik-
platser är högskolornas ansvar. Att vara student medarbetare innebär en avlönad 
anställning och ingår inte i utbildningen. Därför ger den varken poäng eller kan ske 
inom ramen för studierna, men ger ändå samma möjlighet till arbetslivsanknytning 
som en praktikplats kan ge.

För arbetsgivarna ger studentmedarbetaranställningar en chans att marknadsföra sig
mot framtida medarbetare och stärka sitt varumärke. Samtidigt tillför studenterna 
kompetens till arbetsgivaren som får in nya idéer och färsk kunskap i organisationen.
Det ger företagen möjlighet att bädda för framtida kompetensförsörjning.

Systemet med studentmedarbetare innebär att studenter på teoretiska utbild
ningar anställs för att jobba 10–15 timmar i veckan på ett kvalificerat jobb,
parallellt med heltidsstudier.

Många vill  
bli student

medarbetare
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Majoriteten jobbar

� Arbetar

� Arbetar inte

Arbetar du denna termin vid sidan av dina studier?

48%52%

Bas: samtliga.

Majoriteten, 52 procent av Juseks studerandemedlemmar, jobbar vid sidan av sina
studier. Det är något fler kvinnor än män som jobbar, 54 procent av kvinnorna 
jämfört  med 49 procent av männen. 
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� Arbetar

� Arbetar inte

Arbetar du denna termin vid sidan av dina studier?

Bas: samtliga.

Störst andel som jobbar vid sidan av studierna finns bland personalvetarna.

Fördelarna med studentmedarbetare är uppenbara för såväl arbetsgivare som 
studenter. Studenterna har kompetens att erbjuda arbetsmarknaden och arbetet 
berikar studierna. 
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� Ja

� Nej

� Vet ej

Anser du att ditt arbete är relevant för dina studier?

Bas: de som arbetar.

Hälften av studenterna i undersökningen som arbetar anser inte att deras arbete är 
studierelevant. Ekonomer och jurister är de grupper som i störst utsträckning arbetar 
med något som är relevant för deras studier. 

En högre andel av de män som anger att de arbetar uppger att de har ett studie-
relaterat arbete, 54 procent, jämfört med 46 procent  bland de kvinnor som uppger 
att de arbetar.

Student med arbetar anställning ger arbetslivs erfarenhet.
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Åtta av tio vill bli studentmedarbetare
Åtta av tio av Juseks studerandemedlemmar anger att de skulle vilja ha ett studie-
relevant arbete. Bland de som redan arbetar, men inte har ett studierelevant arbete 
svarar 77 procent att de skulle vilja ha ett studierelevant arbete vid sidan om 
studierna . Motsvarande andel bland de som inte arbetar i dagsläget är 70 procent. 

� Ja

� Nej

Skulle du vilja ha ett studierelevant arbete vid sidan av dina studier?

23%

77%

Bas: de som arbetar, men inte har studierelevant arbete.

Viktigt att tänka på för dig som arbetsgivare 
när du anställer en studentmedarbetare

• Arbetsuppgifterna ska vara kvalificerade och 
kunna kopplas till pågående studier.

• Lönen bör anpassas efter individens erfaren het 
och sättas i proportion till arbetsuppgifterna och 
lönestrukturen på arbetsplatsen.

• Arbetstiden behöver vara flexibel så att jobbet  
inte riskerar att inkräkta på studierna .

• Studentmedarbetaranställningar är tänkta att 
ske under terminstid. Finns ditt behov under 
semestertider är ett vanligt semestervikariat 
lämpligare.
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Om rapporten
Undersökningen genomfördes 10–22 november 2014. I undersökningen 
intervjuades 1042 av Juseks studentmedlemmar per telefon. Urvalet var ett 
stratifierat slumpmässigt urval med syfte att säkerställa representation av alla 
utbildningsgrupper, kön och åldersgrupper.

Exquiro Market Research har på uppdrag av Jusek deltagit i enkätkonstruktion 
och urvalsmetodik samt har utfört fältarbetet. Studenterna som ingått i under
sökningen studerar juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap eller 
samhällsvetenskap.

Läs mer på jusek.se/studentmedarbetare
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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 cirka 84 000 medlemmar är vi ett av de största akademiker
förbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet.

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 


