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Helsingborgs stad var bland de allra första att som offentligt finansierad verksamhet anställa studentmedarbetare i Sverige. Sedan mitten på
00-talet har ett stort gäng studenter arbetat i stadens olika verksamheter vid sidan av sina studier. En del av dessa har blivit kvar och är
tillsvidareanställda, det tycker vi är jättekul.
I dagsläget anställer staden årligen 80-100 studentmedarbetare. Med
ett väletablerat system får vi många frågor från andra som är sugna på
att komma igång eller vill utveckla sitt koncept. Hur fungerar det med
avtal? Var rekryterar ni? Kan ni ge tips på olika tjänster som passar för
studenter?
Med utgångspunkt i de frågorna och andra liknande har vi tagit fram
den här broschyren som är tänkt att fungera som inspiration. Vårt sätt
är långt ifrån det enda men vi hoppas att materialet kan hjälpa fler i
arbetet med studentmedarbetarkonceptet. Att arbeta med studenter är
en win-win för alla inblandade.
Trevlig läsning!

Peter Arvebro, näringslivsutvecklare			
Sonja Meksa, projektledare
Helsingborgs stad						 Helsingborgs stad

Vår organisering i
Helsingborg
Organiseringen kring studentmedarbetarkonceptet skiljer sig i olika
delar av Sverige. Hos oss i Helsingborgs stad kommer alla studentmedarbetare till sina respektive arbetsplatser via enheten för högre
utbildning. Vi är placerade vid avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling och tillhör stadsledningsförvaltningen. Här jobbar
två personer på heltid tillsammans med tre studentmedarbetare som
jobbar respektive 25 %. Under vissa perioder har vi extra studentmedarbetare som går in och hjälper oss i specifika projekt.
Av två heltidsanställda tjänstemän jobbar en av oss med allt det
praktiska kring stadens studentmedarbetare, vilket innefattar allt
mellan rekrytering och avtalshantering. Omfattningen i timmar varierar över tid men studentmedarbetarkonceptet är en prioriterad arbetsuppgift vilket innebär att den sköts löpande och tillåts ta den tid den
tar.
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Var börjar man?
I Helsingborgs stad börjar processen att anställa en studentmedarbetare
med ett behov på en arbetsplats i någon av stadens förvaltningar. Det
kan vara så att en nuvarande studentmedarbetare tar examen och att
arbetsplatsen behöver någon som kan ta över när den förra studenten
går vidare i yrkeslivet. Eller har en arbetsplats med
behov av extra personal hört talas om studentmedarbetarkonceptet
och är nyfikna på hur det är att ha en student hos sig. I detta skede tar
arbetsplatsen kontakt med oss på enheten för högre utbildning och
beskriver på ett ungefär vad de är ute efter.
Vissa arbetsplatser behöver mer vägledning i rekryteringen än andra.
Projektledaren vid enheten för högre utbildning är behjälplig och
svarar på frågor kring vilka utbildningsinriktningar som finns att tillgå
i regionen, i hur stor omfattning det är lämpligt att schemalägga en
studentmedarbetare och så vidare.
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Så går
anställningen till
En arbetsplats i någon av stadens förvaltningar vill anställa en
studentmedarbetare och kontaktar projektledaren vid enheten för
högre utbildning.
1.

2. Annons

tas fram. I vissa fall görs detta i stort sett på egen hand av
arbetsplatsen – andra gånger är det projektledaren vid enheten för
högre utbildning som skriver. I det senare fallet brukar arbetsplatsen ta
fram en kort punktlista som underlag för projektledaren. Där definieras arbetsuppgifter, omfattning samt vem arbetsplatsen söker.
Annonsen körs ut i lämpliga kanaler. I Helsingborgs stad använder
vi oss av webbsidan helsingborgsstudent.se (som ägs och administreras av oss på enheten för högre utbildning) samt Facebooksidan med
samma namn. Vi har omkring 1 200 gilla-markeringar på Facebook
och våra inlägg med studentjobb brukar delas av Campus Helsingborgs
olika institutioner vilket hjälper oss att nå fler. Även tidigare och
befintliga studentmedarbetare fungerar som ambassadörer genom att
gilla och dela våra statusar i sina nätverk.
3.

Projektledaren vid enheten för högre utbildning är den som tar
emot alla ansökningar via en särskild e-postadress för studentjobb.
Efter överenskommelse med den rekryterande arbetsplatsen skickas
inkomna ansökningar antingen över löpande eller efter sista sökdatum.
Några arbetsplatser vill i de fall det kommer in många ansökningar ha
hjälp att göra ett urval.
4.
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Ett antal studenter kallas till intervju. Projektledaren från enheten
för högre utbildning sitter aldrig med under intervjuerna, det ligger
utanför dennes arbetsuppgifter.
5.

Arbetsplatsen väljer vilken student de vill anställa och meddelar projektledaren. De som varit på intervju brukar meddelas av arbetsplatsen
att tjänsten gått till annan sökande och övriga sökanden meddelas av
projektledaren.
6.

Projektledaren beställer avtal till den nya studentmedarbetaren som
kan påbörja sitt arbete omgående. I Helsingborgs stad beställs avtalet
hos stadsledningsförvaltningens HR-avdelning som även lägger upp
ett datakonto till studenten vilket ger denne en egen e-postadress samt
tillgång till stadens datorer. HR-avdelningen ser till att lönekontoret
lägger upp studentmedarbetaren i sitt system.
7.

Studentmedarbetaren har sin arbetsledare på den egna arbetsplatsen
och projektledaren vid enheten för högre utbildning är endast inblandad i pappersarbetet kring lön och avtal samt finns tillhands för att
svara på frågor som rör anställningen. Läs mer om löner och avtal på
nästa sida.
8.
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Löner och avtal
I Helsingborgs stad löper studentmedarbetarnas avtal över tre månader
och förnyas kontinuerligt tills arbetsplatsen meddelar att studentmedarbetaren ska sluta. Rent formellt är samtliga studentmedarbetare
anställda av projektägaren för studentmedarbetarkonceptet, det vill
säga avdelningen näringslivs- och destinationsutveckling i stadsledningsförvaltningen. Men det är respektive arbetsplats (oberoende
av vilken förvaltning den tillhör) som står för studentmedarbetarens
lönekostnad.
Så enkelt som möjligt
Samtliga utbetalningar sköts av löneavdelningen, det enda arbetsplatsen behöver göra är att vid anställningens start uppge mot vilken
kodsträng som studentmedarbetarens lön ska dras. Projektledaren vid
enheten för högre utbildning ser till att rätt uppgifter inkommer och
arbetsplatsen behöver aldrig själva ha kontakt med löneavdelningen.
Tanken är att det ska vara enkelt att ha en studentmedarbetare hos
sig och arbetsplatsens resurser ska användas till arbetsledning framför
administration.
Detsamma gäller kontakten med HR-avdelningen. För att underlätta
för arbetsplatsen är det projektledaren som ser till att avtalen förnyas i
tid, skickas ut för underskrift samt kommer tillbaka till HR-avdelningen.
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Redovisning av timmar
Studentmedarbetarna i Helsingborgs stad är timanställda och redovisar
varje månad sina timmar via en särskild blankett. Blanketten fylls i
löpande och signeras vid månadens slut av studenten samt behörig person på arbetsplatsen. Arbetade timmar skickas i början på nästa månad
till projektledaren vid enheten för högre utbildning och utbetalning
sker i slutet på månaden.
Projektledaren sparar en kopia av samtliga inkomna blanketter innan
de skickas vidare till löneavdelningen, syftet är att all administration
kring stadens studentmedarbetare ska samlas på ett ställe. Det underlättar både statistikföring och om något behöver dubbelkollas eller
följas upp under en pågående anställning.
Lönenivåer
Samma timlön betalas alla studentmedarbetare i Helsingborgs stad.
Denna omförhandlas och höjs årligen. Ob-tillägg och semesterersättning tillkommer.
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Att skriva en annons
Hos oss försöker vi göra det så okomplicerat som möjligt när vi
rekryterar studentmedarbetare, bland annat genom att skriva enkla
annonser. Naturligtvis publiceras annonser av varierande karaktär och
inte alla arbetsuppgifter går att beskriva kortfattat. Men det går nästan
alltid att förbättra en annons genom att se på den med andra glasögon.
Formuleringar och innehåll
Till exempel är det en fördel om en annons är allmänt hållen eftersom
det ökar antalet möjliga sökanden, som ju redan är begränsat eftersom
annonsen riktar sig enbart till studenter. I stället för att skriva att arbetsplatsen söker någon som har kännedom om stadens datasystem är
det bättre att skriva att personen som söker tjänsten ska ha god datorvana. Eller att inte skriva ut det alls – för vilken student i dag är inte
van vid att hantera datorer?
I de fall hanteringen av datasystem är av verkligt stort vikt kan det
skrivas in i arbetsbeskrivningen och arbetsplatsen kan sedan erbjuda upplärning. På så vis kan vi fånga upp sökanden som kan tillföra
mycket till en arbetsplats men som kanske inte hade sökt om profilkraven varit mer snäva.
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Studenter från olika utbildningar
Det händer att en rekryterande arbetsplats har önskemål om studenter
från en särskild utbildning, men att den som anställs vid närmare eftertanke ska utföra uppgifter som lika gärna kan utföras av en ingenjörsstudent som av en socionomstudent. Många gånger lockar olika typer
av jobb dessutom en särskild grupp av studenter, till exempel har vi
flest turismstudenter som söker när turistbyrån letar extrapersonal och
på så sätt sker ett naturligt urval. Men det finns heller inget som säger
att en kommunikationsstudent med viss branscherfarenhet inte skulle
kunna utföra jobbet minst lika bra.
Vårt råd är därför alltid att tänka brett och inte stänga ute sökanden
i annonsstadiet. Vi har flera exempel på studenter som trots ”annorlunda” studieinriktning gjort ett bra jobb och varit en stor tillgång på
arbetsplatsen.
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Hur når vi
studenterna?
I Helsingborgs stad har vi lyckats bygga upp en bra kontaktyta till
studenterna vid Campus Helsingborg via webbsidan helsingborgsstudent.se. Sidan ägs och drivs av oss på enheten för högre utbildning
och en studentmedarbetare arbetar 25 % med att administrera och
fylla den med innehåll. Förutom det har vi en Facebooksida med
samma namn som har omkring 1 200 gilla-markeringar, och det är till
stor del via denna som studenterna får kännedom om och söker våra
jobb. Varje gång vi ska rekrytera till en ny tjänst lägger vi ut en
blänkare på Facebook och länkar vidare till helsingborgsstudent.se.
Långsiktigt arbete
Inte alla kommuner eller regioner som vill arbeta med studentmedarbetarkonceptet har tillgång till en kontaktyta som helsingborgsstudent.se och framför allt tar det tid att bygga upp en. Vi har i flera
år arbetat med att göra sidan känd och medverkar kontinuerligt vid
lokala aktiviteter såsom mässor, nollning och examen. Vi deltar även en
lördag i månaden i Helsingborgs studentforum (HSF), då representanter från samtliga studentorganisationer träffas för att diskutera gemensamma frågor som rör studier och studentliv i Helsingborg.
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Varje enskild aktivitet resulterar inte nödvändigtvis i extra ansökningar
till våra utannonserade tjänster, men vi ser vår medverkan och närvaro
som ett långsiktigt arbete. Idén är att Helsingborgs stad ska vara en
självklar och aktiv part i Helsingborgs studentliv. När vetskapen om
vår campusinriktade verksamhet ökar, ökar också kännedomen om
studentmedarbetarkonceptet.
Vem kan söka studentjobb?
Helsingborgs stad har beslutat att stadens studentjobb ska rikta sig till
den som är student vid en högre utbildning i regionen. Det innefattar
förutom studenterna på Campus Helsingborg vid Lunds universitet
även de som läser vid YH-skolorna i Familjen Helsingborg.
Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan de elva nordvästskånska
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Läs mer om
samarbetet på familjenhelsingborg.se.
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Exempel på tjänster
Vi har genom åren haft studentmedarbetare på en mängd olika
uppdrag och tjänster inom stadens olika förvaltningar. Några arbetsplatser har tjänster som återkommande bemannas av studentmedarbetare, till exempel ett år i taget eller tills den nuvarande studentmedarbetaren tar examen och går vidare i yrkeslivet. Här är några exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikatör på näringslivskontoret
Studentbostadssamordnare vid enheten för högre utbildning
Receptionist på Idrottens hus
Webbsamordnare vid enheten för högre utbildning
Koordinator för föreningen Campus vänner (campusvanner.se)
Extra resurs på näringslivsservice
Receptionist på stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunvägledare på kontaktcenter
Projektmedarbetare vid evenemangsenheten
Medarbetare på turistbyrån
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Tillfälliga uppdrag
Vi erbjuder emellanåt även tillfälliga uppdrag som sträcker sig över en
kortare period:
•
•

•
•

•
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Ett par studenter arbetade under en vecka för miljöförvaltningen
med att sprida information om Earth Hour och olika miljö- och
kulturaktiviteter som skulle äga rum i samband med arrangemanget.
En student anställdes under ett par månader för att göra en
forskningsinventering i staden. Samma uppdrag genomfördes två år
tidigare av en annan student och uppdraget är tänkt att återkomma
med samma frekvens framöver.
En student anlitades under två dagar för att hjälpa till att livesända
en nationell miljökonferens som anordnades i Helsingborg.
En student jobbade under två veckor med att i rörlig bild dokumentera sommarjobbande ungdomar i Helsingborgs stad. Materialet
beställdes av HR-avdelningen och är tänkt att användas till
kommande års marknadsföring av sommarjobb i staden.
Två studenter hjälpte en omvärldsanalytiker på näringslivskontoret
att genomföra en studie och skriva en rapport om svensk-danska
samarbeten.

Under anställningens
gång
Vi på enheten för högre utbildning lägger oss inte i hur respektive
arbetsplats lägger upp arbetet för sin studentmedarbetare. Dels för att
det vore för mycket att hålla reda på men framför allt för att vi inte är
tillräckligt insatta i de skilda behov som finns på olika arbetsplatser.
Tanken är att studenten ska utföra ett jobb som behöver utföras och
inte ett uppdrag efter en särskild mall för studentmedarbetare.
Mötesdeltagande
Idén är med andra ord att studenten i så stor utsträckning som möjligt
ska vara en ”vanlig medarbetare”. De studenter som arbetar hos oss på
enheten för högre utbildning har egna skrivbord, visitkort, e-postadresser och tjänstetelefoner. Vi håller gemensamma enhetsmöten varannan
vecka men de deltar även vid avdelningsmöten och är inbjudna till
förvaltningsgemensamma aktiviteter. Enhetsmötena är obligatoriska
och viktiga för känslan av att tillhöra arbetsplatsen, det är där vi
planerar vårt gemensamma arbete. De övriga mötena är frivilliga men
vi uppmuntrar studenterna att delta i den mån de kan för att få en
bättre uppfattning om hur avdelningens och förvaltningens verksamhet ser ut.
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Arbetstider och omfattning
Arbetstiden varierar mellan olika arbetsplatser. En turistbyrå måste
bemannas under sina öppettider men en rapport kan skrivas när som
helst under dygnets timmar. Vi uppmuntrar och välkomnar våra
studenter att sitta på kontoret men godkänner också att arbete utförs
hemifrån eller från andra platser om uppgifterna tillåter. Ob-tillägg
betalas dock endast om arbetsledaren beordrat arbete under sådana
tider.
Vissa studentmedarbetare går på timmar som fastställs på förhand varje
månad, några kommer in extra vid behov. Andra har en kombination
av dessa två. Det finns även studentmedarbetare som har en bestämd
tjänstgöringsgrad på exempelvis 25 % och som till stor del själva kan
fördela sina timmar efter vad som passar schemat vid deras utbildning.
Det finns egentligen ingen begränsning i hur arbetet läggs upp så länge
det passar både studentmedarbetaren och arbetsplatsen. Men vi är
alltid tydliga med att påpeka för arbetsplatsen att det är studierna som
är studentmedarbetarens huvudsyssla och att arbetet ska läggas upp
efter studentmedarbetarens möjligheter. Det är inte rimligt att kräva av
studentmedarbetaren att arbeta ett särskilt antal timmar under
exempelvis en tentavecka.
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Det ska vara enkelt att anställa en studentmedarbetare. I Helsingborgs stad är det projektledarens uppgift att underlätta administrationen, arbetsplatsen ska ha tid att ägna sig åt arbetsledning.
1.

Tänk brett i rekryteringen, utforma annonser som gör det möjligt
för fler att söka. Det vinner både organisationen och studenterna på.
2.

Att arbeta med studentmedarbetarkonceptet är ett långsiktigt
arbete. Det kan ta tid både internt och externt att göra konceptet känt,
men varje ny studentmedarbetare är ett steg på vägen.
3.
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Kontakta oss
Peter Arvebro
Näringslivsutvecklare, Helsingborgs stad
peter.arvebro@helsingborg.se
Sonja Meksa
Projektledare, Helsingborgs stad
sonja.meksa@helsingborg.se
facebook.com/helsingborgsstudent
helsingborg.se
familjenhelsingborg.se
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Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och
sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag. Känslan
skapar Familjen Helsingborg. Vi är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs
Klippan Landskrona Perstorp Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga.

