
VAD ÄR ETT EXJOBB?

Vid slutet av sin utbildning gör studenter ett självständigt 
arbete. Det kallas examensarbete eller uppsats beroende 
på ämnets inriktning och tradition. För en högskoleingenjör 
omfattar arbetet en halv termins studier (10 veckor, 15 hp), 
medan ett civilingenjörsarbete omfattar en hel termins- 
studier (20 veckor, 30 hp). Studenterna ska använda sina 
kunskaper i praktiken, uppgiften ska därför stämma över-
ens med studiernas inriktning. 

VARFÖR SKA VI ERBJUDA EXJOBB HOS OSS?

Genom att låta en eller flera studenter genomföra sitt 
examensarbete inom din verksamhet får du möjlighet att 
få ett problem belyst från en annan synvinkel. Någon som 
med nya ögon inspirerar, kommer med idéer och kanske 
får dig att upptäcka nya möjligheter.

Studenterna är vana vid att ta initiativ, arbeta självständigt 
och kritiskt granska information. De har även med sig nya 
kunskaper som baseras på aktuell forskning. Dessutom är 
de och deras studiekompisar presumtiva medarbetare.

SYFTE MED EXJOBB

Examensarbetet ska genomföras på vetenskaplig grund 
vilket i korthet innebär att det finns vetenskapliga källor 
som arbetet baseras på, att det finns en teoretisk modell 
i grunden för analys och att information samlas in och 
analyseras systematiskt. Genom att genomföra sitt exa-
mensarbete på ett företag blir studenterna bättre rustade 
för arbetslivet och du som uppdragsgivare får värdefull 
kunskap.

HUR RAPPORTERAS OCH GODKÄNNS  
 
ETT EXJOBB?

Alla examensarbeten och uppsatser är unika projekt som 
gemensamt planeras av studenten, företaget/myndigheten 
och handledaren från högskolan. Det enda kravet är att 
arbetet ska leda fram till en rapport eller uppsats som blir 
godkänd av högskolan. Rapporten eller uppsatsen disku-
teras under ett så kallat seminarium som är öppet för vem 
som helst att lyssna på. Efter seminariet avgör examinatorn 
om arbetet och rapporten ska godkännas.

HUR FORMULERAR JAG ETT BRA 

PROJEKTFÖRSLAG?

Det som är viktigast för studenten är att exjobbet känns 
spännande, innehåller en (intellektuell) utmaning som 
knyter an till studierna. Försök att formulera de frågor 
du vill ha svar på eller det problem du vill ha belyst på ett 
så enkelt sätt som möjligt. Exempel på projekt som kan 
fungera som exjobb är:

• Program- eller produktutveckling
• Analys av olika metoder och arbetssätt
• Marknadsanalyser och strategier
• Analyser av förändringsarbete

FAQ EXAMENSARBETE

Berika din verksamhet 
genom att erbjuda ett 
examensarbete

Om du tycker att det är svårt att hitta bra avgränsade exjobb i din verksamhet kan ett första steg vara att låta en sommarjobbare 
eller praktikant jobba med att intervjua avdelningschefer eller verksamhetsansvarigs för att definiera en serie exjobb hos er.

Se fler idéer för exjobb på energiforetagen.se/aretsenergiuppsats



VAD SKA JAG STÄLLA UPP MED PÅ FÖRETAGET?

Studenten ska arbeta självständigt och behöver bra förut-
sättningar från företaget för att kunna samla in information 
och underlag till sitt arbete. Det innebär till exempel att 
berörda medarbetare ställer upp på intervjuer och kan ge 
av sin tid till studenten. Det kan också innebära att stu-
denten deltar under möten eller andra aktiviteter samt får 
tillgång till material som berör genomförandet av exjobbet. 
I vissa fall kan studenten behöva en egen arbetsplats eller 
plats för att utföra tester/experiment.

VAD SKA EN HANDLEDARE GÖRA?

En väl förberedd handledare på företaget ökar möjlig-
heterna både för dig och för studenten att det blir ett 
bra resultat. Handledarens viktigaste uppgift är att visa 
intresse för det studenten arbetar med, visa studenten till 
rätta och ställa upp när studenten frågar om hjälp. Det är 
viktigt att du själv vill vara handledare och att du får rätt 
förutsättningar för att göra en bra insats. Alla studenter 
har också en handledare från sin skola, som säkerstäl-
ler att examensarbetet når den vetenskapliga nivå som 
utbildningen kräver.

VILKA KRAV KAN JAG STÄLLA PÅ EXJOBBET  
 
OCH STUDENTEN?

Företaget äger frågeställningen, identifierar problemet och 
definierar uppgiftens målsättning. Det är du som bestäm-
mer inriktningen, men naturligtvis blir det lättare att nå ett 
bra resultat om du och studenten tillsammans går igenom 
alla förutsättningar och förväntningar på uppgiften.

När ni sitter tillsammans och formar exjobbet kan du på ett 
effektivt sätt begränsa arbetet, genom att berätta för stu-
denten vad ni på företaget redan vet om problemet, vilka 
lösningar ni har prövat tidigare och vad ni tror skulle vara 
möjligt. Lägger du ner tid på detta i början får studenten 
djupare insikt i området och får på så sätt bättre förut-
sättningar att nå ett gott resultat. Man kan se det som en 
förhandling där inte bara företaget utan också studenten är 
med och formar projektet. Detta för att undvika orealistiska 
förväntningar från bådas sidor.

KAN VEM SOM HELST  TA DEL AV RESULTATET?

Ett exjobb är en del av utbildningen och kan jämföras med 
ett avgörande prov som måste genomföras och godkännas. 
Därför måste exjobbet presenteras för högskolan i en 
given formell form, oftast som en skriftlig rapport. Rappor-
ten eller uppsatsen som studenten skriver publiceras i 
universitetets databas och finns därigenom tillgänglig på 
universitetets hemsida för den som är intresserad.

HUR FUNGERAR DET MED  
 
SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER?

Högskolorna har begränsade möjligheter att sekretess- 
belägga examensarbeten eftersom de lyder under offent-
lighetsprincipen. Därför är det viktigt att studenten och 
du redan vid planeringen av exjobbet tänker på att det 
kan komma att innehålla känsliga uppgifter som företaget 
vill sekretessbelägga. Det viktiga är att du tänker igenom 
detta innan exjobbet sätts igång och att du, studenten 
och högskolan är överens om hur exjobbsresultatet ska 
hanteras.

KOSTAR DET NÅGOT ATT HA EN  
 
EXJOBBSTUDENT?

De flesta högskolor och universitet har som policy att stu-
denterna inte ska ha lön under tiden för ett examensarbete. 
Ibland kan studenterna på eget initiativ begära att få lön 
och då är det en fråga mellan företaget och den enskilde 
studenten. Däremot är det brukligt att företaget står för 
kostnader i samband med utlägg, en del resor och liknande.

VARFÖR SKA JAG TA MIG AN EN STUDENT?

Först och främst får du genom exjobbet förhoppningsvis 
hjälp med att lösa ett problem eller belysa en frågeställning. 
Att ha en exjobbare är också ett mycket bra sätt att mark-
nadsföra företaget. Studenten är en potentiell framtida 
medarbetare. Om studenten är nöjd med sin tid hos dig, 
får ditt företag gott rykte på skolan vilket medför att 
studenterna själva kontaktar företaget. Dessutom är det 
ett bra sätt att lära känna unga, välutbildade människor 
och se vad de kan. Det känns alltid lättare att anställa dem 
sedan om det skulle bli aktuellt.Denna FAQ är baserad och inspirerad av Mälardalens 

Högskolas exjobbsguide. Lokala avvikelser kan förekomma 
på olika lärosäten.


