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Läs hur studenter, företag och 
samhälle kan hjälpa varandra till 
utveckling.

StudentUppdrag

UppdragsPortalen vid  Örebro universitet arbetar 
med att sammanföra samhälle och näringsliv 
med kompetenser vid universitet. Tillsammans 
skapar vi oanade möjligheter.
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”Allt som inte är  
under utveckling är 
under avveckling”

Christer Olsson



Studentuppdraget ska ha koppling till 
studentens akademiska utbildning och 
vara meriterande för framtiden. Ar-
betsgivaren i sin tur får tillgång till rätt 
kompetens och nya fräscha tankar och 
inspel i sin verksamhet utan att själva 
behöva anställa. Vi vill att studenterna 
med sina kunskaper och förmågor ska 
stanna i regionen, i företagen och höja 
kompetensen inom sina specifika områ-
den. 

Att komma igång
Att hyra en student som konsult ska vara 
enkelt och lätt att överblicka. Att nå in 
och ta del av hela universitetets kunskap 
ska aldrig vara mer en ett samtal- eller en 
mailförfrågan bort. Genom att använda 
StudentUppdrag som uppdragsgivare har 
man alltid en kontaktperson gällande 

Att hyra en studentkonsult innebär att man 
får ta del av nya idéer och det senaste inom 
varje utbildningsområde. Företagare, orga-
nisationer och offentlig sektor får tillgång 
till nyfikna och kompetenta studenter med 
en vilja att utveckla sig själva och den  
arbetsgivare som de representerar. 

allt praktiskt runt uppdraget utöver den 
student man samarbetar med. Allt för 
att det ska gå så smidigt som möjligt och 
att alla ska få ut det som de önskat av 
samarbetet. För att komma igång krävs 
bara att uppdragsgivaren beskriver 
uppdraget och vad för typ av kompetens 
man söker. Vi utformar en offert som vi 
skickar över samtidigt som vi letar fram 
potentiella studentkandidater som kan 
passa för uppdraget. Sedan bestämmer 
uppdragsgivaren vilka studenter man vill 
träffa och väljer därefter ut en student 
för uppdraget. När avtalen är påskrivna 
från båda parter startar uppdraget. När 
avtalet löper ut och studentuppdraget är 
avslutat önskar vi att både studenten och 
uppdragsgivaren fyller i en utvärdering.

Nyfiken på vad 
en student, kan 
bidra med?

Företag och samhälle



Du behöver inte anställa
Rätt kompetens på kort tid

Fast timkostnad
Kompetensförsörjning
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Möt Amanda och Greger 
som båda har erfarenhet av  

StudentUppdrag

Vi har 15.000  
studenter från 80 olika 
utbildningsprogram. 
Nyttja det!



Amanda Granell studerar till 
Civilingenjör och har under 
våren jobbat som ledare på 
Saab matteklubb i Karlskoga. 
Saab Dynamics har för tredje 
gången arrangerat en matte-
klubb för barn i låg- och  
mellanstadiet för att öka  
intresset för matematik.

Läs mer på sid 11

Dispose är ett Örebro-företag 
som scannar, digitaliserar och 
automatiserar leverantörsfak-
turor. Man jobbar även med 
e-arkivering, fakturautskick
och pre-Factoring. När dom
kom fram till att företaget
behövde en ny hemsida
så vände sig projektledaren
Greger Pettersson till
StudentUppdrag.

Läs mer på sid 10

Utförda Uppdrag



Hur kom du i kontakt  
med Student Uppdrag?

– Jag fick information om det via en nät-
verksträff i Karlskoga. Rebecca Wrigby
var där och informerade. Det hon berät-
tade lät väldigt intressant. Vi var på jakt
efter någon som kunde bygga om vår
hemsida och hade varit ute på reklamby-
råer men den plånboken passade inte oss.

Vad fick dig att ta steget  
att inleda ett samarbete?

– Framför allt för möjligheten att få en
nybakad student som kan den senaste
tekniken och vet hur man bygger upp
en modern hemsida. Det kändes fräscht.
Sen spelade naturligtvis den ekonomiska
uppgörelsen in också. Vi är ett litet före-
tag och vi måste tänka på var vi lägger
våra pengar.

Hur fungerade kontakten och 
kommunikationen när du  
tog beslutet om ett samarbete?

– Det har verkligen varit jättebra. Vi hade
ett möte där vi bestämde hur hemsidan
skulle se ut därefter startade produktio-
nen av hemsidan med den student som
passade bäst för uppdraget.

Något speciellt du kan  
peka på som varit  
extra bra i samarbetet?

– Det har varit en generellt skön känsla.
Sen tycker jag att man får en bra respons
av Rebecca. Det fungerar väldigt bra.

Om du skulle tala till andra.  
Vad skulle du lyfta fram? Saker 
att tänka på?

– Jag skulle lyfta fram att allt har känts
väldigt seriöst från början. Hela tiden bra
respons. I mitt fall fick jag ju en student,
Emma, som är nyexaminerad och som
verkligen kunde den senaste tekniken.
Generellt tycker jag att allting har varit
rakt och tydligt. Man kände sig utvald
på något sätt.

Kommer du att rekommendera 
andra att samarbeta med Student 
Uppdrag?

– Ja, det kommer jag helt säkert att göra
om jag får möjlighet till det. Dyker det
upp nya behov i framtiden kommer jag
dessutom höra med Rebecca om vi kan
ingå ett nytt samarbete. Jag har bara
positiva erfarenheter så här långt.

Greger Pettersson
Projektledare Dispose / Uppdragsgivare



Kan du berätta lite  
om ditt Studentuppdrag?

– Jag har ju haft två Studentuppdrag.
Först en matteklass i Karlskoga. Ett sam-
arbete med Saab Dynamics och elever
från en lågstadieskola med klasser från
2 till 5. Eleverna kom dit efter skolan för
lite hjärngympa och lite kluriga uppgif-
ter. Där fanns personal från Saab samt
jag själv och en student till.

Varför valde du att engagera 
dig i StudentUppdrag?

– Vi fick frågan och jag tycker det är
väldigt kul att engagera mig och träffa
folk. Såg det även som ett bra tillfälle att
prova på någonting nytt.

Utifrån dina erfarenheter. Vad är 
fördelarna med att engagera sig i 
ett Studentuppdrag?

– Jag anser att det är ett mycket bra
tillfälle att prova på olika saker. Det blir
lite som ett riktigt jobb. Man får träffa
folk och allt man gör blir ju en kunskap.
Jag ser bara fördelar. Det känns viktigt
att komma ut och göra andra saker än
att enbart studera. Det blir en annan
situation än på universitetet. Man måste
lära sig att samarbeta på ett annat sätt.
Det är nog speciellt viktigt för dem

som aldrig arbetat tidigare. Dessutom 
tjänar man lite pengar också även om det 
inte är det främsta skälet att hoppa på  
Studentuppdrag.

Tycker du att uppdraget har  
stärkt dina kunskaper utifrån 
vad du studerar?

– Ja, det har ju blivit lite som att jag
haft en lärarroll i de uppdrag som jag
fått. Och det kan man alltid ta med sig.
Kanske inte att bli lärare men det här
med ledarrollen och att kunna samarbeta
med folk. Att få en grupp att fungera
känns viktigt. Det kan man ta med sig
i allt man gör. Även för mig som går
civilingenjörsprogrammet med inriktning
industriell ekonomi.

Kommer du hoppa  
på fler Studentuppdrag?

– Det tror jag, förvisso engagerar jag mig
i många saker. Jag är en sådan person
och tiden räcker inte till allt. Men jag
tror att det blir fler uppdrag. Det är ju
så roligt.

Amanda Granell
Civilingenjörsstudent / StudentUppdrag

Utförda Uppdrag





Man kan inte kunna allt men till- 
sammans skapar vi oanade möjlig- 
heter. UppdragsPortalen är platsen 
för dig som vill utvecklas. Vi har  
studenter, undervisande personal  
och forskare med stor kunskap.  
Genom att sammanföra den kun- 
skapen med samhället och närings- 
livet blir vi alla vinnare.



Dörren är öppen och vi finns här för 
er. UppdragsPortalen är en trygg och 
enkel väg in genom dörren till Örebro 
universitet för att ta del av kvalificerad 
rådgivning och spännande nyskapande 
kunskap. Vi ser det som vår uppgift att 
sprida ny kunskap och skapa bättre för-
utsättningar för tillväxt och utveckling 
genom samverkan. Gör som så många 
innan er – utmana,  utveckla er. 

U som i Undran
På vår hemsida hittar ni kontaktuppgifter 
till samordnare inom de olika uppdragen. 

Kanske får ni direkt idéer eller tankar om 
hur just UppdragsPortalen är forumet för 
er utveckling vare sig det är som företag, 
samhälle, student eller forskare. Fånga 
dessa tankar redan idag! Vi vill gärna 
höra om just era funderingar.

uppdragsportalen.com
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