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Jenny Pettersson är produktutvecklare på 

Engelhardt i Göteborg. Engelhardt har 

anlitat studenter från KY-utbildningar 

några gånger för att utföra projekt, men den 

här gången behövdes någon som var mer 

tekniskt och statistiskt kunnig. Engelhardt 

är agent, distributör och tillverkare av 

pulverblandningar till bagerier och all 

livsmedelsindustri samt till nutrition.

 Jenny Pettersson provbakar på olika 

bakhjälpmedel, både egnas och konkur-

renternas, men saknade ett mer vetenskap-

ligt sätt att testa olika produkter. Så inköptes 

utrustning för att mäta volym på bröd och 

texturen, dvs brödets färskhållningsförmåga, 

men andra arbetsuppgifter behövde priori-

teras, varför Engelhardt såg möjligheten att 

göra ett studentprojekt.

Avgränsat projekt
Det var ett väl avgränsat projekt, som 

kunde passa bra som ett studentprojekt för 

någon på högskolenivå. Valet föll på SLU, 

Sveriges Lantbruksuniversitet, i Skara.

Där fanns bl a Zabina Järpfjord, som då gick 

andra året på Mat & Teknologiprogrammet.  

Hon träffade Jenny Pettersson och försälj-

ningschefen för Bageri Mikael Hall och 

mötet resulterade i att hon fick projektet. 

 Att ha en student som gör ett projekt 

kräver handledning.  

– Man vill ju att båda sidor, både företaget 

och studenten, får ut något av det,  påpekar 

Jenny Pettersson.

Bidrag från Meny
Studenten handleds även från sitt univer-

sitet. Peter Barrefors är universitetsadjunkt 

på SLU och en av handledarna. Han har 

kontakt med såväl studenten som företags-

representanten under projektets gång och är 

en av dem som granskar projektförslagen.

 – För att vi ska godkänna ett projekt 

måste det leva upp till kursens mål och 

ligga på en angiven akademisk nivå. Det 

ska också vara ett verkligt problem som 

företaget behöver lösa.

 Sådana här projekt kan vara en första 

kontakt med ett universitet för små företag.  

 – Det är roligt att få in nya människor 

utifrån och studenterna kan ju vara poten-

tiella anställda i framtiden eller blivande 

kunder, säger Jenny Pettersson, som gärna 

fortsätter att anlita studenter.

 SLU ingår dessutom i Meny, där stu-

dentprojekt kan stöttas med en summa 

pengar inom ”Studenter i Småföretag” bl a 

för att underlätta god handledning. 

Teorin i praktiken
För studenten blir det en nyttig utmaning att 

få komma in i ett företag på det här viset.

Student – en 
lösning för det 
lilla företaget
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B Engelhardt & Co AB stod inför ett faktum 
som många mindre företag ofta gör. Man 
har kompetensen för att utveckla företaget 
och kan investera i ny utrustning, men 
sedan är man ändå tvungen att prioritera 
den löpande verksamheten. För Engelhardt 
blev lösningen ett Studenter i Småföretag-
projekt.

Jenny Pettersson, produktutvecklare på Engelhardt, anlitade en student för ett projekt 
som man annars inte hann med på företaget.

Studenter i Småföretag är ett verktyg 
som Meny använder för att stimulera fler 
små livsmedelsföretag att skapa projekt 
för studenter. Studenter i Småföretag 
bygger på att det finns en handledare 
hos SLU, SIK, Umeå universitet, Lunds 
universitet och Högskolan i Kalmar, som 
tillsammans står bakom Meny.

– Att lära sig tillämpa sin teoretiska kunskap 

i praktiken, är det största vi kan göra, säger 

Peter Barrefors.

 Zabina Järpfjord fick inleda sin tid på 

Engelhardt med att lära sig baka. Sedan 

blev det detaljerade studier, bakningar och 

mätningar med den nya utrustningen. Hon 

skrev dessutom en manual, för att företagets 

personal ska kunna fortsätta arbeta med ut-

rustningen på ett mer vetenskapligt sätt.

 För den som vill veta mer om Zabina 

Järpfjords projekt på Engelhardt så finns 

det en rapport, men den innehåller väldigt 

många blanka sidor.

 – Det våra studenter gör ute på före-

tagen kan sekretessbeläggas, det är en trygg-

het som företagen som anlitar studenter har, 

förklarar Peter Barrefors.


