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E

fter en mycket lyckad sammanslagning av Karriärum och HI WORK
förra året har Tekniska Högskolan i Jönköping tillsammans med
studerandeföreningen HI TECH valt att återigen anordna en enastående
arbetsmarknadsmässa för företag och studenter. Karriärum HI WORK är
det perfekta forumet för studenter att skapa kontakt med företag som är aktuella för framtida examensarbeten, passande praktikplatser och jobb. Som företagskontakt är det en ypperlig möjlighet att hitta ytterligare motiverade och engagerade
medarbetare. Denna chans för personlig interaktion mellan företag och studenter
är unik i dess omfattning, och vi hoppas att många tar tillfället i akt. I och med
sammanslagningen kombineras högskolans kraft och inflytande med ett brinnande
studentengagemang. Förra året resulterade detta i att rekordmånga företag var
representerade, och i år räknar vi med att slå rekordet än en gång. Detta går väl i hand
med vår ambition att ha den bästa arbetsmarknadsmässan på Jönköping University.

Patrik Cannmo
Utbildningschef
Tekniska Högskolan

Christoffer Rönndahl
Ordförande HI TECH
Studerandeföreningen

36

14
40

3 frågor

10

Tre personer, med Tekniska Högkolan i Jönköping som
bakgrund, svarar på tre frågor om praktik, karriär och
främjandet av entreprenörskap.
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Felix stör en ingenjör
JTH:s egna Felix André träffar elektronikkonstruktören Tommy.
Det blir intressanta diskussioner om livet, framtiden och om varför
han aldrig blev bagare.

10

Från JTH till Tengbom
Carl Olofsson som tidigare har studerat Byggnadsteknik och
Arkitektur vid JTH berättar om hans spännande jobb som
Byggnadsingenjör.

18

NFK:n som ledde till sommarjobb
Vad är NFK? Möt Gustav Håkansson som reder ut begreppet och
berättar om hans NFK på Flexator AB och vad det har betytt för honom.

25

Företagsannonser

36

Tio timmar bort

Intressanta företag berättar om sin verksamhet.

Följ med på en färgstark resa till andra sidan jordklotet och ta del av
Louise och Elins examensarbete i Bangkok.

40

Science Park

59

Årets alumner

Har du en idé? Då har du kommit rätt!
Science Park är den perfekta mötesplatsen för dig som har tankar
på att starta företag.

Varje år utses två tidigare studenter från Tekniska Högskolan i
Jönköping som årets alumner. Ta del av de spännande profilerna
som blev utsedda 2014.
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CHRISTOFFER RÖNNDAHL
Ordförande, HI TECH

CARL OLOFSSON
Byggnadsingenjör, Tengbom

CAROLINA WEIDBY
Anbudsingenjör, NCC

Vad tror du praktik har för
betydelse för en students
framtida karriär?

Vad tror du praktik har för
betydelse för en students
framtida karriär?

Vad tror du praktik har för
betydelse för en students
framtida karriär?

– Det är ett guldläge att som
student få möjligheten att
uppleva arbetsliv förknippat med
det man studerar, och på nära håll
se vilka arbetsuppgifter som finns
för personer med samma eller
liknande utbildning.

– Det kan säkert underlätta att
få ett exjobb och senare jobb om
man praktiserar först. Kontaktnätet
gäller att hela tiden underhålla
genom att hålla kontakten med
gamla klasskompisar och människor
man möter.

Vad anser du är den
viktigaste faktorn för
framgång i näringslivet?

Vad anser du är den
viktigaste faktorn för
framgång i näringslivet?

– Studenten får viktig praktisk
kunskap och lärdom om vilka
möjligheter som finns inom den
bransch som hen utbildar sig inom.
Praktiken ger också en värdefull
kontaktyta. Gör studenten ett bra
intryck så har hen ett guldläge
för både exjobb, sommarjobb och
framtida rekrytering men också
möjlighet till bra referenser.

– Personligen anser jag den
absolut viktigaste faktorn för att
uppnå framgång är att ha en vision,
ett mål och att tro på sig själv.

– Visa intresse för att utvecklas
och tro på dig själv!

Vad anser du är den
viktigaste faktorn för
framgång i näringslivet?

Hur tycker du att svensk
utbildning ska förbättras för
att främja nyföretagande och
entreprenörskap?

– Det absolut viktigaste är att
vara nyfiken och kunskapssökande.

Hur tycker du att svensk
utbildning ska förbättras för
att främja nyföretagande och
entreprenörskap?
– Jag anser att vi alltid bör sträva
efter att bli ännu bättre. Tekniska
Högskolan i Jönköping har ett stort
fokus på just näringsliv förknippat
med de utbildningsprogram som
bedrivs på skolan, vilket jag tycker
är fenomenalt.
Nyfiken på HI TECH?
Besök hemsidan, www.hitech.nu

– Lära studenter att lita på sin
egen förmåga att driva stora projekt
framåt, ta plats och delegera
arbetsuppgifter.

s10

Hur ser en arbetsdag ut för
Carl på Tengbom?
3

Hur tycker du att svensk
utbildning ska förbättras för
att främja nyföretagande och
entreprenörskap?
– Täta kontakter mellan
studenter och företag via
exempelvis fadderföretag.
Branschen får möjlighet att påverka
utbildningens upplägg och innehåll.

s46

Läs mer om Carolinas väg till
NCC, och om företaget.

Felix stör en ingenjör

felix stör en
ingenjör

5 SNABBA
Har du någon udda förmåga?

– Jag har förmågan att se negativa saker även i de mest
positiva sammanhang.
Beskriv dig med tre ord?

– Ironisk, lugn, tekniknörd.
Vad anser du är den viktigaste faktorn för
framgång?

– Att våga tänka kritiskt! En ingenjörs viktigaste uppgift
är att förutse och förebygga problem, inte att ignorera dem.

Varför utbildar vi oss till något som heter ingenjör? Ingen gör
kan ju inte vara bra. Men med tanke på hur mycket saker som
hela tiden produceras och tillverkas av ingenjörer måste de
ju göra något. Det är jag, Felix som sitter här och
funderar. För ett år sedan störde jag två ingenjörer som håller till på Tekniska Högskolan i
Jönköping. Det gav mig en hel del svar på mina frågor men jag behöver fler. Därför har jag
denna gång undersökt ingenjörslivet utanför skolan och träffat Tommy Persson. En kille som
har ett stort intresse för teknik och kan bland annat laga trasiga mikrovågsugnar på bara någon
minut. Inte nog med det, han gick i samma klass som min mamma under sin utbildning som
elektronikingenjör i Gävle. Kan ni förstå vilket sammanträffande? Nu bor och lever han i
Jönköping och jag har tagit kontakt med honom för att få klarhet i vad han gör som ingenjör.
TEXT FELIX ANDRÉ

T

– Människor som brinner vad de gör, men som ändå är
ödmjuka.
Namn: Tommy Persson
Utbildning: Högskoleingenjör
inriktning Elektronik, 3 år,

Favoritföretag?

– Cyberdyne systems.

Högskolan i Gävle.
Teknologie Magister inom
inbyggda elektronik- och
datorsystem, 1,5 år, Jönköping
University.

FOTO TABITA HULTQVIST

Vilka favoritämnen hade du i skolan?

ommy Persson jobbar som elektronikkonstruktör på
Combiplate AB som ligger i Science Park, Jönköping.
Han arbetar med att ta fram elektronik som styr olika
paketboxar. Tanken är att göra det möjligt att hämta sina paket i
trapphuset istället för att behöva gå till ett postombud.
Tommy jobbar ensam som elektronikkonstruktör på
Combiplate AB och får därför vara med och göra alla olika steg
som behövs för att ta fram elektroniken. Arbetar med förstudie,
specifikation, kretsschema, kretskortslayout, dokumentation,
certifiering, produktionsanpassning, tester, med mera.

– Teknik, fysik, träslöjd. Många ingenjörer gillar ju matematik,
har jag förstått, men jag har mest sett ämnet som något
nödvändigt ont.

befriande att kunna jobba i ett mindre uppstyrt bolag, där mer
tid kan ägnas åt tekniken och mindre åt administration.

“ Att ha några hobbyprojekt
vid sidan av studierna kan
vara en stor fördel, det har
det varit för mig i alla fall.”

Vad har varit ditt viktigaste karriärval?
Varför valde du att utbilda dig till ingenjör? Hur tänkte
du? Vad drev dig till att bli ingenjör? Vad har du gjort
innan du kom där du är idag?

– Jag visste nog inte riktigt vad en ingenjör jobbar med, däremot
visste jag att jag ville lära mig så mycket som möjligt om
elektronik och då förstod jag att det var en ingenjörsutbildning
som jag skulle satsa på.

Vad får dig att fortsätta arbeta med det du gör?

– Min huvudsakliga drivkraft är nog att jag tycker att elektronik
är ett såpass intressant ämne. Att man kan ta en rent mekanisk
produkt, som en postbox till exempel,
och med hjälp av elektronik och mjukvara
bygga in nya funktioner, det tycker jag är
spännande.
Hur är du som person?

Vad inspirerar dig?

Gick naturtekniskt program på gymnasiet fortsatte sedan
direkt till högskolan. Det var lite kärvt på arbetsmarknaden när
jag gick ut, så jag valde att läsa en
magisterpåbyggnad, det var då jag
hamnade i Jönköping. Efter att jag fått
ut min magisterexamen tog det några
månader innan jag fick ett jobb, då
som tekniker och reparatör på ett litet
utvecklingsbolag utanför Stockholm.
Jag fick möjligheten att jobba mer och
mer med elektronikkonstruktion inom företaget.
Efter tre år kände jag att det var dags för något nytt så då gav
jag mig in i konsultvärlden. Fick anställning på ett konsultbolag
och fick arbeta med olika projekt, både ute hos företag och inne
på kontoret.
Några år senare flyttade jag till Jönköping men fortsatte som
konsult. Mina år som konsult var nog ganska spretiga när det
gäller inriktning, men jag lärde mig väldigt mycket, både om
teknik men också om hur det fungerar på olika bolag.
För två år sen började jag på Combiplate, där jag jobbar nu.
Efter att ha jobbat på många större företag känns det ganska

“ Jag är född i Jämtland så jag
tror att jag har med mig lite
av det norrländska lugnet,
jag blir inte stressad så lätt.”

– Jag är född i Jämtland så jag tror att
jag har med mig lite av det norrländska
lugnet, jag blir inte stressad så lätt. Annars är jag nog ganska
strukturerad, även om man inte alltid kan tro det när man ser
mitt skrivbord.
Vad drömde du om när du var liten?

– När jag var sju-åtta år ville jag bli bagare. Sen när jag kom
upp i tonåren började jag bli mer intresserad av teknik.
Blev det som tänkt?

– Jag blev ju aldrig bagare, så det får väl ses som ett
misslyckande. Däremot får jag ju jobba med teknik hela dagarna.
4

– Att jag sade upp mig från mitt första jobb och blev konsult.
Vad gör du om 10 år?

– Jag har inga ambitioner att bli projektledare och chef, jag vill
vara så nära tekniken som möjligt. Jag hoppas att jag fortsätter
att jobba som elektronikkonstruktör, förhoppningsvis har jag fått
möjlighet att fördjupa mig mer inom någon särskild inriktning,
kraftelektronik till exempel.
Ditt bästa tips för blivande ingenjörer?

– Jag tror att om man ska bli en riktigt bra ingenjör så
underlättar det att ha ett stort intresse för sitt område. Att ha
några hobbyprojekt vid sidan av studierna kan vara en stor
fördel, det har det varit för mig i alla fall.
Eftersom det oftast är svårast att få det första jobbet, så är ett
tips att även söka jobb som kanske känns för enkla eller inte har
helt rätt inriktning. Det är nog inte så många som får
drömjobbet på första försöket. Var inte rädd för att byta jobb
ofta, särskilt i början av karriären.
Det kanske låter tråkigt, men ärligt talat är det nog svårt att
hitta jobb som är 100% stimulerande, då kan det vara bra att
ha kvar de där hobbyprojekten på fritiden för att hålla intresset
uppe. >
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Felix stör en ingenjör

EN DAG I TOMMYS LIV...
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Klockan ringer, tror jag snoozar lite....
Kliver ur sängen. Funderar på om det inte är dags snart att bygga en egen väckarklocka ändå, jag har rätt många idéer på hur jag kan förbättra min befintliga.
Tar cykeln till jobbet.
Framme på jobbet, lite senare än vanligt, men jag har flextid, det gör inte så mycket.
Läser några mejl, men det är inget som jag behöver svara på. Nyhetsbrev och
annat som jag skummar igenom lite snabbt.
Startar CAD-programmet, fortsätter där jag slutade dagen innan; ritar på ett
kopplingsschema för en ny produkt.
Ringer till vår mekanist, som vi hyr in från externt företag. Vi behöver diskutera
några mekaniska frågor och bestämmer även en tid då han kan komma förbi och
kika lite på det.
Fortsätter med schemat i CAD-programmet, behöver lägga in en ny komponent
som inte finns med i vår komponentdatabas. Ägnar lite tid att söka reda på lämplig
komponent på olika tillverkares hemsida. Ritar ny schemasymbol och lägger också in
”footprint” d.v.s. elektriska anslutningspunkter. Fixar även en 3D-modell.
En kollega kommer förbi:
-Sitter du här och jobbar? Det är ju fikarast nu!
Fikarasten drog visst över lite på tiden, tur att inte chefen är här.
En av programmerarna behöver hjälp att fixa några sladdar, jag tar en sväng till
labbet och ordnar det direkt.
Skriver lite dokumentation för det jag gjort på förmiddagen.
Dags att äta lunch, lyckades inte ordna någon matlåda igår, så det får bli utelunch.
Som tur är finns det många lunchställen att välja på, gäller bara att komma överens
med kollegorna vart vi ska gå.
Tillbaka på kontoret. Jag får snart besök, måste förbereda lite.
Mitt besök dyker upp, en komponentförsäljare, han har lite nya produkter som han
tror kan vara intressanta, dessutom går vi igenom de komponenter vi redan
använder, för att se om det finns möjlighet till förbättringar.
Får lite tid med CAD-programmet igen, placerar ut mina komponenter på ett
mönsterkort, för att se om de får plats på den tänkta ytan, det gör de än så länge,
men jag är inte färdig ännu.
Vår VD kommer förbi, vi resonerar lite om möjligheten att använda andra material i
våra postboxar och vad det skulle kunna få för konsekvenser för elsäkerhet och
störtålighet. Han verkar nöjd, känner jag honom rätt har han nåt sälj-case på gång.
Fikarast igen! Vi har djupa diskussioner om artificiell intelligens om hur gammal
Arnold Schwarzenegger egentligen är (en fråga som dyker upp förvånansvärt ofta).
Sätter mig ner med en av programmerarna för att diskutera test-strategier för den
produkten som jag jobbar med. Vi går igenom en lista på tester som jag har tänkt
mig, det blir några ändringar. Det är viktigt att få med “test-tänket” redan från början
i en ny produkt.
Går till labbet för att göra några mätningar, behöver se hur några av de digitala
signalerna på ett kretskort beter sig. Det stämde som tur var överens med mina
teorier, men det är ju bäst att vara säker.
Bestämmer mig för att sluta lite tidigare idag eftersom jag har jobbat in tid tidig
are i veckan. Checkar in dagens jobb, fyller i tidrapport och loggar ut från datorn.
Cyklar hem.
Springer ett varv runt joggingspåret, det blir ingen rekordtid men det är skönt att
komma ut. Har kommit på många tekniska lösningar under de där
joggingrundorna.
Fixar mat.
Sätter mig vid datorn, kollar nyheter, mail, facebook...
Min favoritvideoblogg EEVblog har lagt ut ett klipp där en batteriladdare blir
isärskruvad och analyserad, intressant...
Kommer att tänka på att jag faktiskt har jobbat en del med batterier på ett av mina
konsultuppdrag. Inser att det ligger många timmar ingenjörsjobb bakom även en
så enkel sak som en batteriladdare.
Hinner nog med en film innan läggdags, nånting med Arnold kanske....
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I företagets
labb finns det
möjlighet att
kontrollera
protoypen.

“ En av programmerarna
behöver hjälp att fixa några
sladdar, jag tar en sväng till
labbet och ordnar det direkt.”
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Reportage: Combitech

En alumn
berättar:

Konsulten från Combitech som är
testare åt SAAB

Erik Axelsson är Jönköpingsalumnen som direkt efter sin examen från Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik, Programmering & datanät, fick jobb på teknikkosultföretaget
Combitech. Idag arbetar han som testare och berättar i reportaget om sitt jobb, samarbetet
med JTH, samt hur Combitech vill rekrytera.

TEXT GUSTEN ERIKSSON FOTO TABITA HULTQVIST

C

ombitech är ett nordiskt konsultföretag med cirka 1500
anställda varav 85 av dem finns på Öster i Jönköping där
företaget funnits sedan 1992. Genom en rad med sammanslagningar med flera mindre bolag inom SAAB koncernen har
Combitech idag spetskompetens inom systemutveckling,
mekanik, informationssäkerhet, systemintegration,
kommunikation, systemsäkerhet, teknisk produktinformation och
logistik.
Deras mål är att kombinera kunskap inom teknik, miljö och
säkerhet för att erbjuda värdehöjande och innovativa lösningar till
deras kunder.

och mekanik, gästföreläsningar och de har genom åren mottagit
flertalet praktikanter och exjobb. Combitech har dessutom gjort
några av sina bästa rekryteringar ifrån före detta studenter på
Jönköpings University.
De söker ständigt medarbetare inom datateknik och just nu
är trycket extra stort, dessutom ser de potential att växa inom
mekanikområdet.
– Vi söker dig som är öppen, kommunikativ och har lätt för att
skapa goda relationer med personer i din omgivning. Du har en
positiv inställning, en stor initiativförmåga och trivs med att jobba
nära kunden. Du är van vid att hantera kundrelationer och tycker
att det är inspirerande att vara med och driva fram både stora och
små projekt.

Erik kom i kontakt med företaget 2012 under hans sista år på
Datateknik via dåvarande arbetsmarknadsdagarna på JTH och
blev genast intresserad.
Efter sin examen blev han anställd och idag arbetar han med
olika tester och projekt inom inbyggda system, applikationer och
mobila applikationer.
Han beskriver själv sin vardag som varierande, kreativ, fylld med
möten med olika människor och mycket research för att hitta rätt
lösningar till kunderna.
– Marknaden för oss ser fortsatt god ut, både nationellt och
lokalt här i Jönköping. Med många stora och intressanta kunder
för oss att arbeta med, kommenterar Erik.
Nyligen ingick Erik i egenskap av testare för SAAB i ett
utvecklingsteam som utvecklade mjukvara till Gripen E. Där
skrev han testfall utifrån de ställda kraven som skulle bevisa att
mjukvaran gjorde vad den utgav sig att göra.
Utifrån de testfallen så implementerade de sedan ett
testramverk för att stimulera den faktiska exekveringsmiljön där de
introducerade felaktigheter och samlade in resultatet av
felaktigheterna.

“ Var ute i god tid och tänk på den
akademiska aspekten av ditt arbete.”
- Eriks tips till alla som snart ska göra exjobb

När det kommer till NFK och exjobb tycker Combitech att det
är en bra möjlighet att träffa potentiella framtida medarbetare
samt att exjobben bidrar mycket genom resultaten av deras arbete.
De tar gärna emot ansökningar och tittar på möjligheterna för att
ta emot både exjobb och NFK studenter.
Om du är intresserad av ett exjobb eller NFK hos Combitech
är du välkommen att skicka ett mail med CV, personligt brev och
förslag/intresseområden till erik.axelsson@combitech.se.

Combitech är ett av Tekniska Högskolans fadderföretag och
de samarbetar bland annat genom branschråd inom datateknik
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Reportage: Tengbom

Reportage: Tengbom

från jth-student
- till byggnadsingenjör på Tengbom

Tengbom är ett företag som jobbar tillsammans i projekt med varierande storlek, allt från
konserthus och sjukhus till tidiga skisser och inredningsuppdrag på ex. restauranger.
Kärnverksamheten består av fem huvudområden som är arkitektur, stadsbyggnad, landskap,
inredning och projektledning. De är i dagsläget ungefär 500 anställda och omsätter 450Mkr.
Verkar i hela Sverige och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö,
Uppsala, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Kalmar, Karlstad, Halmstad, Borås och
Helsingfors. Tengbom strävar efter en hållbar arkitektur som är lika aktuell idag som imorgon;
skapa byggnader och miljöer som människor vill besöka, bo och verka i.
TEXT FELIX ANDRÉ

FOTO TENGBOM AB

klasskamrater och fyra personer som jag var fadder åt under
insparken.

Arbetsuppgifterna varierar mycket vilket gör varje dag unik.
Tidigt i ett projekt kan man rita lägenheter, utforma fasader och
färgsätta. Ju längre tiden fortskrider i projektet desto mer tekniska
blir arbetsuppgifterna. Sista veckorna sitter man och ritar på hur
olika byggnadsdelar möts för att funktion och utseende ska
samspela.

Du har studerat på Tekniska Högskolan, berätta mer!

– Japp! Gul overall med ljus-blått band på sidan, 9m²
studentrum och sena kvällar på
Akademien. Jag satt med i
HI TECH som Informationsansvarig och
var fadder under insparken. Det var en
rolig tid med många härliga personer!
Hur kommer det sig att du
hamnade på Tengbom?

“ Gör ett exjobb du kan visa
upp när du söker jobb och
välj ett ämne som du tycker
är roligt, även efter månader
av arbete.”

– Jag gjorde mitt examensarbete på
Tengbom i Göteborg och blev erbjuden
jobb direkt. Sedan jag började har jag lärt mig oerhört mycket och
ser till att varje dag lära mig något nytt. Genom att visa intresse så
får man mer ansvar och varierande arbetsuppgifter.

– Gör ett exjobb du kan visa upp när du söker jobb och välj ett
ämne som du tycker är roligt, även efter månader av arbete. Om du
kommer i kontakt med intressanta företag eller personer se till att
hålla kontakten. >

Hur ser en dag ut för dig på jobbet?

RELATIONEN MED TEKNISKA HÖGSKOLAN I
JÖNKÖPING

T

engbom anser att Tekniska Högskolan i Jönköping är en
uppskattad skola med studenter som bidrar med hög
kompetens. Idag, bara på Göteborgskontoret, arbetar det
åtta stycken studenter från skolan.
Det är viktigt att som företag ta chansen att vara med på
Karriärum HI WORK för att hålla en god relation med
studenterna och skolan. Ett perfekt tillfälle att utbyta erfarenheter
och knyta kontakter. De har expanderat mycket under de senaste
åren och så länge det fortsätter kommer det finnas plats för fler
studenter som behöver ett arbete.
De har under de senaste åren haft flera exjobb och praktikplatser och tycker det är jättebra att få in nya idéer och
erfarenheter från utbildningarna. I mån av möjliga mentorer på
kontoret kommer det finnas möjlighet att kommande tid skriva
exjobb eller ha NFK-praktik hos Tengbom.
Att göra exjobb på Tengbom kan handla om att hjälpa till med
att utveckla nya arbetssätt för att möta den tekniska utvecklingen
samt att bidra med nya idéer om hur framtidens samhälle bör
utformas. Skicka ett mail till kontorschefen för att se möjligheten
att göra exjobb eller NFK-praktik.

“ Jag gjorde mitt examensarbete
på Tengbom i Göteborg och
blev erbjuden jobb direkt.”

Vi på redaktionen har lyckats få kontakt med en tidigare student
från Tekniska Högskolan i Jönköping, Carl Olofsson 25 år,
Byggnadsingenjör.
Vad har du för bakgrund?

– Jag har studerat Byggnadsteknik och Arkitektur på Tekniska
Högskolan i Jönköping och gjorde en utbytestermin i Skottland.
Efter examen jobbade jag i ett projekt där jag reste runt i hela
Sverige på olika skolor för att höja teknikundervisningen. Nu
jobbar jag på Tengbom i Göteborg tillsammans med en av mina
10

– Hitta lösningar för utformningen
av byggnaden så att slutprodukten är
anpassad till kunden och fungerar enligt
alla krav och regler. Jag har BIM/CADansvar på kontoret och är BIMModell-ansvarig i projekten.

Vad har du för tips till studenter som ska göra exjobb/
NFK?

– En vanlig dag brukar bestå av problemlösning och
utformning av massor av olika delar i byggnaden.

CARL OLOFSSON,
Byggnadsingenjör, Tengbom

Vad har du för arbetsuppgifter?

EY:s huvudkontor
Inredningsuppdraget omfattar projektering och ombyggnad av EY:s huvudkontors publika ytor.
Arbetet inbegriper förenklade och tydliggöranden av flöden, samt tillgodose behoven för ökad
kapacitet.

11
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Fristad, Borås, Fristadsbostäder AB

Två lågenergihus med väggar, tak och bjälklag i
massivträ och en fasad av träspån står harmoniskt
inplacerade vid en skogsdunge på Åsbovägen i Fristad
utanför Borås.
Projektet vann nyligen Borås Stadsbyggnadspris 2015,
ett pris som delas ut vart tredje år.

“Arbetsuppgifterna varierar
mycket vilket gör varje dag
unik.”
- Carl Olofsson, tidigare student på JTH

HSB Living Lab
HSB Living Lab är en flyttbar forsknings-,
demonstrations- och bostadsarena och ett unikt
projekt där helt nya tekniska och arkitektoniska
innovationer ska testas. Under tio år kommer detta hus
att fungera som ett levande laboratorium där forskning
om framtidens boende ska bedrivas.

12
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Reportage: NY Collective

ny collective

- ett nytänkande och nyfiket företag

Design är och har alltid varit en utvecklingsprocess. Vi har gått från grottmålningar, till konsten
att trycka böcker, från snirkliga former och överdåd till modernism och minimalism. Den kreativa
revolutionen som slog oss på 50-talet (tänk Mad Men) förändrade drastiskt våra tankar kring reklam
och dess värde. Vi har idag lärt oss att anpassa vad som ska kommuniceras efter trender, resurser,
teorier, nyheter och allt annat som kan tänkas spela in i hur vi ser på ett varumärke eller en produkt.
Reklam och design handlar inte längre bara om att göra snygga saker.
TEXT ANNIKA KARLSSON FOTO NY COLLECTIVE
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D

marknadsföring utifrån värdeorden “nyfikenhet”, “nytänkande”
och att göra nytta för sina kunder.
– Om vi inte tänker nytt, så gör vi något som redan är gjort.
Då blir det svårt för våra kunder att sticka ut ur mängden.

Anders Nyström Reklambyrå AB bytte namn till NY Reklam,
som blev NY och sedan det namn vi känner igen idag NY Collective.
– Collective syftar på en grupp som har ett gemensamt mål som
de når genom att arbeta tillsammans. Det är då det blir allra bäst.
Ordet NY reflekterar företagets grundtanke att göra

Vid lanseringen av företaget var det en renodlad reklambyrå.
Idag är det även en webbyrå och en studio för foto och film.
– Det har skett väldigt stora förändringar i reklambranschen
sedan 1989. Först fick vi förändra vårt sätt att producera med
hjälp av datorer. De senaste åren har vi fått en förändrad mediabild där de digitala medierna tagit över från de traditionella.
Han tror att lusten och viljan att hela tiden vilja förbättra
företaget, i kombination med nyfikenheten på nya medier och nya
sätt att kommunicera är en anledning till att företaget har lyckats
och varför det har hållit sig kvar i branschen så länge.
Bland NY Collectives kunder finns företag som Lundhags, >

et var år 1989 som Anders Nyström slog upp dörrarna
till Anders Nyström Reklambyrå AB. Lokalen var då
liten men viljan fanns. Anders är fortsatt VD för det
framgångsrika företaget som idag har 32 anställda.
– Jag jobbade 5-6 år på ett par andra reklambyråer innan jag
startade NY, säger Anders. Reklambyrån som jag jobbade på gick
i konkurs. I samband med detta uttryckte den största kunden att
de ville fortsätta att samarbeta med mig och det gjorde att jag tog
steget att starta eget.

15
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Reportage: NY Collective

UNIK MÖJLIGHET FÖR STUDENTER j SOM GÅR I ÅRSKURS 2!

“ Jag tror vi är
ganska ensamma om
att nästan en tredeldel
av våra medarbetare
har börjat som
praktikanter på NY.”

FÖRELÄSNINGEN
DU INTE HAR RÅD
ATT MISSA!

ANDERS NYSTRÖM
VD, NY Collective

Thule, Aspen, Anza, Husqvarna, Stora Enso Packaging, och
Jönköpings Energi.
– Vi har gjort många utmanande och intressanta uppdrag,
säger Anders. Utvecklingen och lanseringen av Husqvarna AB:s
varumärke för breddistribution, McCulloch, som vi lanserade över
hela Europa var extra spännande.

För att svensk utbildning ska förbättras och främja
nyföretagande, innovation och entreprenörskap föreslår Anders att
man ska lägga till ett ämne, Försäljning och presentationsteknik.
– Blir vi duktigare på det så blir vi också duktigare på att
presentera våra idéer. Problemet är nog inte antalet idéer, utan att
man inte vågar presentera dem.

s Föreläsningen du inte har råd att missa!
s Fylld med energi, kraft & inblick i vad som skapar framtidens vinnare.
s Tar upp vikten av ambassadörskap & att bära sitt eget varumärke i

rekryteringar, kundmöten & i sociala medier.

s När googlade du dig själv senast?
s Alla kan berätta vad de gör, troligtvis även hur de gör det men alldeles

för få kan berätta om varför? Kan du berätta varför du gör det du gör?

Vikten av praktik för studenter är något som Anders och NY
Collective har stor förståelse för.
– Praktiken kan ju vara väldigt avgörande om man sedan får
jobb på sitt praktikföretag. Vår erfarenhet av praktikanter är
extremt god. Jag tror att vi är ganska ensamma om att nästan en
tredjedel av våra medarbetare har börjat som praktikanter på NY.
Han tipsar grafiker om att särskilja det grafiska uttrycket från
konkurrenterna och att även tänka text och idé, så att man inte
bara tänker form.
Att jobba kreativt kan för många vara överväldigande och att
få idétorka kan verka avskräckande. Anders försäkrar dock om att
ingen på NY Collective arbetar med idéer till 100% och att vissa
inte alls arbetar med det. Produktionsfasen är minst lika viktig,
och ser till att en idé realiseras.
– Det finns olika metoder för att både stimulera idéskapandet
samt höja kvalitén på idéerna, förklarar han.

VI SES PÅ KARRIÄRUM 18 NOVEMBER
5 SNABBA
Har du någon udda förmåga?

– Trumma på knäna.
Beskriv ditt ledarskap med tre ord?

– Entusiasmerande, målstyrt, kamratligt.
Favoritföretag?

– NY, så klart.
Vilken entreprenör inspirerar dig?

Anders berättar att branschen utvecklas mot större och större
byråer. Vid tiden när NY startade, så hade medelbyrån i Sverige
tio anställda – nu har den sjutton.
Framtidens byrå tror han behöver växa ytterligare för att kunna
tillhandahålla flera specialistkunskaper inom huset.
– Jag tror att vi måste öka “affärsmässigheten”. Vi måste kunna
visa på effekten av våra ansträngningar.

– Percy Barnevik
Tre karriärstips till studenter?

– Fokusera inte på vad du ska bli, fokusera på att få ditt
första jobb. Praktisera där du har chans att få jobb efter
utbildningen. Skapa en bra portfolio.
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Reportage: Från NFK till sommarjobb

NFK:n SOM LEDDE
TILL SOMMARJOBB

Vi träffar Gustav Håkansson, 25 år, en kylig höstdag på Campus på Jönköping University och
samtalar kring vad Näringslivsförlagd kurs, även kallat NFK, är för något och vad den har betytt
för honom.
TEXT SAMUEL CERVALL & KLAS BLOMKVIST FOTO TABITA HULTQVIST

H

an visar oss in i de arbetssalar han brukar sitta och jobba
i med olika skolprojekt. Efter en liten rundtur slår vi oss
ner i ett konferensrum och börjar samtala kring vad NFK
inneburit för honom. Ursprungligen från Nynäshamn flyttade
Gustav hit som 15-åring. Med bakgrund som musiker började han
läsa tekniskt basår på Tekniska Högskolan i Jönköping. Hans stora
intresse för arkitektur blandades där med studier kring matematik
och fysik, vilket gjorde att det självklara valet sedan blev att
studera husbyggnadsteknik.
– Jag vill hålla på med fysik och matematik där det är applicerat
inom bygg. Det är det som jag tycker är spännande.
Efter samtal med Gustav framträder en mycket lugn och
seriös person. Han verkar inte vara en person som gör någonting
halvdant.
– Jag är lite av en kvalitetsmänniska. Jag
gillar att ta lite extra tid på mig för att saker
och ting ska bli riktigt bra, säger han när vi
pratar om tidspress på praktiken.
Man kan också skönja en djupare sida av
Gustav när han på frågan om sitt
favoritcitat svarar:
– Den bästa platsen kanske finns, och
den kan vara långt borta eller väldigt nära.

Namn: Gustav Håkansson
Ålder: 25år
Läser: Byggnadsutformning - väg
och vatten
Intresse: Arkitektur och musik

på distans. Rapporten är lite mer utifrån målen medans loggboken
är mer som en dagbok, säger Gustav.
Under NFK tilldelas studenten en handledare från högskolan
som är med vid kursstart och finns tillhands under praktikens
gång. Handledaren examinerar även rapporten. Studenten har
sedan själv ansvar och företaget som åtar sig en praktikant har
skyldighet att tillhandhålla en handledare som studenten arbetar
nära under praktiken gång.
– Jag hade själv inte så mycket kontakt med min handledare
från skolan under praktiken, utan det var mest under kursstart
och examination. Jag hade däremot ett nära samarbete med min
handledare på företaget.
Gustavs första kontakt med företaget fick
han under Karriärum. Han fick där prata
med en som tidigare hade studerat samma
program som han själv. Därefter ringde han
upp VD:n och pratade igenom vad en
eventuell praktik skulle kunna innebära.
– Jag vill gärna slå ett slag för att ta
kontakt antingen via telefon så att den
andra för höra hur man låter eller kanske
ännu bättre ta kontakt fysiskt. Mail tror jag inte på som första
kontakt.
Under detta samtalet fick han reda på att det fanns många
intressanta arbetsuppgifter för honom inom framförallt
projektering som Gustav är väldigt intresserad av.
Detta gjorde att han till slut valde att göra sin praktik på Flexator.

“ Jag hade ganska höga
krav på mig själv men
jag insåg snart att denna
praktiken var ju till för
för min skull.”

Från och med 2014 ingår NFK i samtliga av JTH:s
grundläggande program. Tanken med NFK är att studenter får
möjlighet att under 5-10 veckor applicera akademiska kunskaper
i verkligheten samt utveckla sitt kontaktnät. Kursen ställer också
krav på studenten att representera Tekniska Högskolan.
Studenten ska under kursens gång skriva loggbok på PingPong
varje vecka, där man summerar och reflekterar den gångna veckans
arbetsuppgifter och erfarenheter. Inläggen skrivs ut av studenten
och undertecknas av handledare för att säkerställa närvaro.
– Jag tipsar om att skriva några rader varje dag. Man behöver
inte skriva så mycket utan bara korta reflektioner.
Loggboksinläggen är också ett bra hjälpmedel när studenterna
skriver sin slutliga NFK-rapport. Då det ibland kan vara svårt att
komma ihåg allt man gjort.
– Det är skillnad på loggboksreflektioner och rapportskrivandet.
När man skriver rapporten är man klar med sin NFK och står lite
18

Flexator är ett industriell företag som gör modultillverkade
hus. Skolor, förskolor, kontor, hotell, vård och gruppboende hör
bland till Flexators produktutbud. I småländska Nässjö har de sitt
huvudsäte och stor del av sin tillverkning.
– Allt där andas trä, konstaterar Gustav.
Med ca 150 anställda omsätter de knappt 400M SEK. Flexator
ingår även inom koncernen Nordic Modular Group AB som är en
utav de ledande i norden.
– Det var jättekul att hamna på just Flexator för där arbetar
redan 6 tidigare studenter som har gått Byggnadsutformning på
JTH. >
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“ Var nyfiken!
Fråga mycket!”

Med lättsam ton pratar Gustav om vad han har gjort på
företaget och försöker så gott det går att förklara alla termer för
oss. Han skrattar till lite och undrar om vi förstår. Svaret blir
trevande och han gör åter ett tappert försök att få oss att hänga
med. Gustav var under praktikens gång delaktig i tre olika projekt
totalt. Han fick bland annat vara med och ta fram en miljöbyggnadscertifiering för en förskola, samt “Sundahus” som är ett
materialklassifikationsprogram som används för att se om material
håller rätt standard gällande miljön.
– Jag arbetade ganska mycket självständigt från mitt kontor i
olika konstruktions och visualiseringsprogram. När jag fick
problem eller hade frågor gick jag till Simon, min handledare.
Ett roligt minne av praktiken Gustav har var när han och hans
handledare åkte till Värnamo för att titta på byggandet av ett
boende till en folkhögskola. Där fick de se när modulerna lyftes på
plats till husen.
– Vi var där två gånger samma vecka. Vi fick se när modulerna
lyftes på plats och det var intressant att man fick se allt läst vi om i
skolan om grundläggning och konstruktion. Fyra dagar senare var
allting på plats.

Jag fick ju se tidigt när arkitekterna satt och ritade anbudsprövningen, till att modulerna stod färdiga och transporterades ut.
Tack vare en väl genomförd praktik fick Gustav senare sommarjobb på Flexator.
– Under sommarjobbet arbetade jag mer med rena beräkningar,
bärlinor till moduler och vad man behöver för olika dimensioner
på trä och stålbalkar för att få konstruktionen att bära till exempel.
Gustav säger även att han skulle kunna tänka sig att arbeta på
Flexator i framtiden. Flexator har sedan tidigare flera medarbetare
som har gått samma program på JTH som Gustav. Samtidigt
poängterar han också att han fått träffa andra människor via
Flexator som kan vara en språngbräda i framtiden till andra jobb
inom branschen.
Mot slutet av samtalet när vi frågar honom vad han har för tips
kring NFK till framtida studenter blir han märkbart passionerad
och orden kommer i snabb följd.
– Var nyfiken! Fråga mycket! Det är mycket man inte kan då man
bara gått två tredjedelar av utbildningen. Så försök att utnyttja
praktiken och bygg relationer!

Gustav har fått med sig många nyttiga erfarenheter och
kunskaper från sin praktik.
Han förklarar att det det var mycket man fick lära sig där,
exempelvis begrepp men att han dessutom också fått dela med sig
av sin kunskap till företaget vid flera tillfällen.
– Jag kände att jag hade saker jag kunde bidra med. I vissa bitar
som jag har fokuserat lite mer på under mina studier så har jag
lite spetskompetens.
Det kan oftast kännas nervöst att komma ut på ett företag och
ställas inför nya utmaningar, att inte veta vad som komma skall,
men Gustav vill lugna andra studenter som ska ut på NFK.
– Jag hade ganska höga krav på mig själv men jag insåg snart att
denna praktiken var ju till för min skull.
Gustav säger att en av hans största utmaningar var bemötandet
av olika typer av människor. Eftersom Flexator är en bred
arbetsplats, med många olika befattningar samlade på samma
plats, krävdes mycket fokus. Samtidigt ser Gustav positivt på detta
då det bidrog till en känsla av samhörighet.
– Chefen för hela Flexator sitter bara några meter ifrån en
byggprojektör. Det tycker jag är bra.
– Det som har varit mest lärorikt under praktiken är att få se
hur hela byggprocessen ser ut på riktigt, från början till slut.

Vi säger hejdå till Gustav och han lämnar en positiv eftersmak.
Att få höra hans berättelse kring sina lärdomar och erfarenheter av
NFK gör att vi konstaterar att detta skulle kunna vara ett
skolboksexempel på varför den näringslivsförlagda kursen är viktig
och en naturlig del av en students framtida karriär.

FLEXATOR AB

Flexator AB är en av landets marknadsledande
tillverkare av modulbyggda verksamhetslokaler. Skolor,
förskolor, kontor, hotell, vård- och gruppboende samt
bodar är en del av produktutbudet. Flexators strategi är
att ta den traditionella byggprocessen och anpassa den
till ett industriellt flöde. Med detta arbetssätt uppnår
man en bättre slutprodukt som gagnar kunderna.
Flexator ingår i koncernen Nordic Modular Group AB
där bland annat IKEA är delägare. Flexator har sitt säte
i småländska, Nässjö där stor del av dess tillverkning
sker. Med ca 150st anställda har de en omsättning på
knappt 400M SEK.

NFK

Näringslivsförlagd kurs, NFK (12hp), är en kurs där du som
student tillbringar 5-10 veckor på ett företag.
Kursen består av tre delar: en introduktionsdel, den
näringslivsförlagda delen - praktiken, samt en avslutande del
då studenten redovisar sina erfarenheter.
Studenten ansvarar själv för att knyta kontakt med en
lämplig uppdragsgivare och tillsammans hitta ett lämpligt
uppdrag för praktiken. Studenten kan genomföra praktiken
själv eller i grupp, detta avgörs tillsammans med
uppdragsgivaren.
Praktiken genomförs vanligen under vårterminen respektive
höstterminen under år två, beroende på nivån av
utbildningen.
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Föreläsning: ACCONIA

Acconia föreläser
på karriärum

För tredje året i rad har vi på Acconia Resultatskap fått förtroendet att hålla en föreläsning på
Karriärum den 18 november. Inför föreläsningen erbjuds ni avgångsstudenter att kostnadsfritt göra
ett beteendetest som används flitigt i rekryteringar och organisationsutvecklingar.
Denna beteendeanalys kommer att ligga till grund för en del av vår föreläsning.

Föreläsningens
innehåll

Pass 2

Föreläsning om beteendetestet kommunikation och
beslutprofiler: ”färgerna”

Pass 1

•

Hur du gör dig redo för att söka jobb

•
•
•
•
•

•

CV + personligt brev/ansökan: Hur skriver man detta på ett
snygg och effektivt sätt? Vilka fällor skall man undvika?
Anställningsintervju
Vad är viktigt att tänka på, vilka frågor är vanligt
förekommande?
Eget varumärke
Hur skall man på bästa sätt profilera sig?

•

Innan detta har ni studenter genomfört beteendetestet.
Ni kommer under denna föreläsning att få en grundlig
genomgång om färgernas betydelse.
Testet görs via länk som ni fått på mail dit även ert svar
skickas.
Testet tar ca 15 att göra och skall skickas till en respondent.

Sätt färg på ditt beteende
Har du någon gång funderat på varför du
fungerar bättre med vissa än med andra?
Varför förstår vissa människor inte vad jag
menar när andra förstår direkt?
-Lugn, detta kommer vi att reda ut under vår
föreläsning den 18 november!

SYFTET MED ANALYSEN:

För att du skall få ut så mycket som möjligt av
denna föreläsning rekommenderar vi dig att
göra vår beteendeanalys som kallas ”beslutsoch kommunikationsprofiler”.

•

Bättre förståelse för det positiva och
negativa inflytande ditt beteende kan ha
på andra i olika situationer och
sammanhang.

•

En tydligare bild av hur andra upplever
dig och ditt beteende. Hur ska du anpassa
ditt beteende för att på bästa sätt bemöta
den du har framför dig?

Pass 3
Paneldebatt

•

Till denna debatt har vi bjudit in fyra representanterna från
olika branscher där ni studenter får möjlighet att ställa era
specifika frågor. Möjlighet kommer finnas att SMSa in era
frågor.

Inspirerande
Pratglada
Snabba
Relationsmänniksor
Idésprutor
Gillar förändring och nya
saker

Utmanande
Tävlingsinriktade
Effektiva
Driver mot mål
Sakorienterade
Snabba
Otåliga

- Vem ska göra detta? Jag
vill vara med!

- Vad ska vi göra? Låt oss
göra det på mitt sätt! NU

Lugna
Samarbetare
Vänliga
Lyssnare
Lagandan
Lojala
Hänsynstagande
Betonar trygghet
Ej förändringsbenägna

Analytiska
Ifrågasättande
Detaljerade
Säkra föredet osäkra
Logiska
Älskar instruktionsboken
-Varför? Finns det någon
analys bakom?

- När ska vi göra detta, det
är väl inte bråttom?

TILL ER SOM GÅR ÅRSKURS 3
MISSA INTE FÖRELÄSNINGEN!
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Information om tid och plats för studion
hittar du vid informationsdisken i entrén
under Karriärum HI WORK den 18 november.
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ÖRETAGSANNONSE

VI HJÄLPER DIG!

På följande uppslag har vi samlat spännande företag som
berättar om sin verksamhet. Kolla in färgkoderna nedan för att
hitta de företag som är extra intressanta för dig.
Maskinteknik
Data- & elektroteknik
Industriell organisation & ekonomi
Byggnadsteknik & belysningsteknik
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Combitech

Den framtid som kan kännas avlägsen i resten av
samhället är i högsta grad närvarande på Sweco

Vi är 1500 konsulter med nordisk kombinationskraft. Vi vill göra din resa så inspirerande,
utvecklande och framgångsrik som möjligt. Välkommen till Combitech!

Sweco är Europas ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling. Våra 14 500 ingenjörer,
arkitekter och miljöexperter planerar och utformar framtidens samhällen och städer.
Vi tar oss an små analysuppdrag och stora projekteringsuppdrag med samma höga engagemang
och erkända kompetens. Sweco utför årligen tiotusentals uppdrag i ungefär 70 länder över hela
världen.
Som konsult på Sweco gör du stor skillnad både för kunder och framtida generationer. På vår
hemsida finns information om vårt traineeprogram och möjligheterna till praktik och exjobb.

– Är du också på väg till framtiden?

Våra konsulter är olika som individer men det finns två viktiga egenskaper som förenar: De
brinner för att bygga relationer och skapa resultat. De kombinerar hjärta med hjärna. Vi erbjuder
våra konsulter unika metoder för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.
I Jönköping har vi behov av vassa konsulter för uppdrag hos spännande kunder. Efterfrågade
kompetenser är bland annat inbyggda system, C och C++ , Linux, .Net och C#.
Besök oss i vår monter, eller läs mer på combitech.se/jobb.
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Domtar Personal Care - Attends

Vad du än vill göra kan du göra hos oss!

Attends är en av de ledande tillverkarna av inkontinensprodukter och ingår i den internationella
papperskoncernen Domtar Corporation. Vi är cirka 320 medarbetare i Sverige och arbetar med
att utveckla, producera och leverera produkter av högsta kvalitet.

Sveriges teknologstudenter har flera år i rad röstat fram Skanska som den mest attraktiva
arbetsgivaren i byggbranschen. I dagsläget är vi 58 000 engagerade medarbetare i Europa och
USA. Skanska Sverige består av cirka 11 000 kollegor som dagligen arbetar för att utveckla och
skapa nya möjligheter för att människor ska kunna bo, arbeta och resa – i dag och generationer
framöver.

Vill du ha framtida meriter från en processindustri och är öppen för att arbeta skift? Vi söker
60 personer för sommarjobb till vår verksamhet i Aneby och erbjuder arbete inom produktion,
lager, logistik och ekonomi.
För mer information, välkommen att besöka vår monter på Karriärum HI WORK!
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Vill du ha stimulerande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, ansvar och engagerade arbetskamrater? Skanska ger dig möjligheten. För ytterligare information besök skanska.se/student där
vi erbjuder praktikplatser, examensarbeten, studenttävlingar och studentprogrammen Skanska 21
och Skanska P³.
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Vill du vara en del av vår framtid?
Scania Oskarshamn är med drygt 2500 anställda, Kalmar läns största privata arbetsgivare.
Ansvarar för tillverkning av lastbilshytter till Scanias samtliga monteringsanläggningar i Europa.
Här finns pressverkstad, karossverkstad, grund- och täcklacksmåleri, samt en
monteringsanläggning. Scania Oskarshamn rustar för framtiden med en helt ny karossfabrik, ett
nytt grundmåleri och en ombyggd monteringsverkstad med nya logistikytor, samt nytt logistikcenter.
Alla de här investeringarna förs för att kunna fördubbla produktionskapacitet.
Scania Oskarshamn ett ständigt kompetensbehov av både verkstadsanställda och tjänstemän.

BTB

- ett expansivt konsultföretag inom byggnadskonstruktion och
geoteknik
BTB producerar smarta helhetslösningar med uppdrag inom hela husbyggnadsområdet.
Vi arbetar BIM-orienterat med 3D-modeller, tillverkningsritningar, kollisionskontroller, mängder
och pedagogiska montagedetaljer.
Medarbetarna är vår främsta tillgång. Varierande projekt, kontinuerlig fortbildning och
stimulerande arbetsmiljö ger stora utvecklingsmöjligheter.
Kontoren i Stockholm, Uppsala och Jönköping ligger centralt med bra kommunikationer och
hög standard.
BTB är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Scania. It starts with you.
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Vi satsar på högskoleingenjörer
Hos oss på Svevia utgör du som högskoleingenjör en bärande roll i allt vi gör. Av den
anledningen har vi tagit fram ett traineeprogram skräddarsytt för dig som läser till
högskoleingenjör, unikt i sitt slag.
Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör och ett av de största väg- och anläggningsföretagen
i landet, etablerade på fler än 100 orter spridda i Sverige. Nu söker vi kandidater till 2016 års
programstart av Svevia High T.
Kom gärna förbi vår monter så kan vi prata mer. Där kan du också delta i vår tävling och vinna
en förstklassig Bose SoundLink III (värde 2800 kr). Läs mer om traineeprogrammet på
www.svevia.se/high-t

StudentConsulting
StudentConsulting, flerfaldigt utsedd till Sveriges snabbast växande företag, är bemannings- och
rekryteringsföretaget specialiserat på ung personal. När du jobbar hos oss får du en bra start på din
karriär och för dig som studerar eller precis har kommit ut i arbetslivet kan vi ge dig en ovärderlig
kontakt med näringslivet.
Vi letar alltid efter engagerade och ambitiösa konsulter inom en rad olika områden som ekonomi,
administration, IT, lager och logistik. Vi har ett stort utbud av tjänster för dig som vill jobba extra
under din studietid!
Besök oss i vår monter eller hitta din framtid på www.studentconsulting.se redan idag!

Välkommen!
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Bygg din karriär med oss!
Ledande i Norden inom hydraulik

Personalhuset Staffing Group

Dina idéer värderas högt och under eget ansvar kan du få bedriva ett självständigt arbete i samarbete
med mycket kompetenta medarbetare i en stimulerande och kreativ miljö.

Personalhuset Staffing Group är ett av Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vi
erbjuder tjänster inom rekrytering, personaluthyrning och omställning. Vår vision är att vara
avgörande för våra kunders framgång.

Produktutveckling och konstruktion, försäljning och marknadsföring, inköp, produktion, ekonomi med
mera? Kanske någon av funktionerna passar just dig…
PMC CYLINDERS, som ingår i PMC Group, har spetskompetens inom hydraulik och hydraulcylindrar.
Våra kunder finns främst inom områdena Energi, Marin & Oﬀshore, Industri samt Mobila system.
Välkommen till PMC CYLINDERS monter och läs mer på vår hemsida www.pmcgroup.se

- vi förenar arv med förnyelse

Vi hjälper företag att hitta rätt medarbetare. Samtidigt ger vi våra kandidater nya
karriärmöjligheter. Det gör vi genom en väl utvecklad arbetsprocess samt ett gediget personligt
engagemang och omtanke!
Vi letar ständigt efter olika typer av utvecklare såsom webbutvecklare, apputvecklare och
systemutvecklare. Är du intresserad? Besök oss i vår monter eller läs mer om oss och våra lediga
tjänster på vår hemsida. www.personalhuset.se
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tio timmar bort
På andra sidan jorden och lite till

Elin och Louise valde att tillsammans bege sig till andra sidan jordklotet, närmare bestämt
Bangkok i Thailand för att göra sitt examensarbete. De läste Industriell organisation och ekonomi
med inriktning mot logistik och ledning, på Tekniska Högskolan i Jönköping. Thailand är idag ett
land under snabb utveckling. Huvudstaden Bangkok i sig har blivit en stad vars industri
ligger i framkant i Sydostasien. 15 miljoner människor beblandas i en mycket varierande
stadsbild. Alltifrån moderna skyskrapor, kåkstäder och palats till tempel förgyller Bangkoks gator.
TEXT SAMUEL CERVALL & KLAS BLOMKVIST FOTO PRIVAT

BANGKOK

Bangkok är Thailands huvudstad och en av sydostasiens ekonomiskt
viktigaste städer med närmare 15 miljoner människor i
storstadsområdet. Det är ett populärt turistmål och staden är belägen
vid floden Chao Phrayas som är cirka 400 meter bred inne i Bangkok.
Staden bjuder på stora kontraster, det finns både skyskrapor och
slumområden. Thailand har på senare år fått en högre standard och
därmed prisbild men i centrala delar av bangkok kan man fortfarande äta
mat både för 10 kronor och 1000 kronor. Det snabbaste alternativet för
transport i Bangkok är skytrain som tar dig bort från gatornas köer.
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“ Vi har samlat på oss
mängder av härliga
minnen från vårt halvår
i Thailand.”

A

Vad trodde ni skulle bli de största utmaningarna innan ni
åkte?

tt redan under studietiden skaffa sig internationella
erfarenheter och kontakter anses oerhört attraktivt bland
dagens näringsliv. Statistiken tyder på att studenter med
internationell bakgrund under studietiden har lättare att få jobb
efter examen.
Elin och Louise anser att den största fördelen med att göra
examensarbetet utomlands har varit den stora personliga
utvecklingen de fått och att man som människa blir tvingad till
att ta sig ur sin comfort zone. De säger att den mest lärorika
erfarenheten var att klara av utmaningen med studier i Bangkok
och att där lära känna sig själva. De började fundera på exjobb
utomlands på grund av att de ville ha en utmaning där man
kunde kombinera logistik med kultur och
samhällsfrågor.
På frågan om det var lätt att hitta
boende i Bangkok svarar båda bestämt,
“Ja!”. De var i kontakt med tidigare
studenter på Jönköpings Universitet som
tipsade om sitt förra boende. På bara
några dagar flyttade Louise och Elin tillsammans med två andra
klasskompisar in i en modern lägenhet på 33:dje våningen,
centralt i Bangkok.

– Vi trodde att största utmaningen skulle bli att vara långt ifrån
Sveriges trygga studiemiljö och skriva exjobbet på engelska.
De största utmaningarna under själva vistelsen anser dock både
Louise och Elin har varit att ha en god kommunikation samt
tillmötesgå företagets krav under examensarbetet. Här har det
varit fördelaktigt att vara två. Elin beskriver Louise som en person
som “håller humöret uppe under motgångar”. Samtidigt tycker
Louise att Elin är duktig på att driva igenom utsatta mål och de
har kompletterat varandra på det sättet.
En annan utmaning de har ställts inför var att skaffa visum
som ibland kan vara ganska tidskrävande.
De säger samtidigt att de har samlat på sig
mängder av härliga minnen från deras halvår
i Thailand. Både Elin och Louise deltog i
flera av de thailändska högtiderna såsom
Songkran, Maka Bucha och Chinese New
Year.

“ Våga göra exjobbet

utomlands, det är en resa
du kommer ha med dig
resten av livet.”

Vad har ni för tips till dem som funderar på att göra
exjobbet utomlands?

– Våga göra exjobbet utomlands! Det är en resa du kommer ha
med dig hela livet, och som leder till fantastisk personlig
utveckling.
Var noggranna med att hålla
samma deadlines som övriga
klasskamrater håller i
Sverige. Planera skola,
exjobb och äventyr
noggrant för att få ut
så mycket som möjligt
av din vistelse. Våga
ta chanser och gör
upplevelsen
minnesvärd.

Beskriv hur det gick till för er att hitta det företag ni
gjorde ert examensarbete hos?

– Vi skrev personligt brev och CV några månader innan vi
skulle åka ner. Jönköpings Universitet skickade sedan ut det till
de företag i Bangkok som de har samarbete med. Vi fick sedan
personligen träffa de företag som var intresserade av Svenska
handelskammaren direkt när vi kom dit.
Svenska handelskammaren är en förening som finns till för att
främja svenskt näringsliv utomlands. Högkolan i Jönköping fick
möjlighet att bjuda in alla företag i svenska handelskammaren till
en middag. Detta gav studenterna en möjlighet att nätverka och
skaffa sig internationella kontakter. Elin och Louise gjorde sitt
examensarbete på Volvo i Bangkok.

SONGKRAN

Det är högtiden för det thailändska nyåret. Man firar
Songkran mellan 13-15 april och enligt den anrika
traditionen går man till templet och rena sig med
vatten från det gångna årets synder. Songkran inleder
regnperioden i södra Thailand. Idag firas detta genom att Bangkok förvandlas till ett stort vattenkrig.
Stora som små deltar och sprutar vatten på varandra
och det anses som en vänlig gest att kasta vatten på
varandra. Man blandar även ut vattnet med talk för
att färga vattnet vitt. Den vita färgen symboliserar
lycka.
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Intervju: Science Park

vilka finansieringsmöjligheter som finns när de ska ansöka. Det är
en del som behöver göras innan. Tobias poängterar också att om
man inte själv lägger tid och pengar finns ingen annan som
kommer göra det heller. Ett innovationsråd träffas en gång i
månaden och går igenom ansökningarna från personer som
utvecklar idéer där de då kan få bidrag t.ex. till prototyper.
Vad innebär entreprenörskap för dig och vad anser du
är dem viktigaste faktorerna för att lyckas som entreprenör?

- stödjer ditt företag
Science Park stöttar dig som vill göra något stort med dina idéer. De arbetar med att hjälpa ditt
företag att hitta rätt affärsmodell, team och förutsättningar för internationell expansion och
kapital för tillväxt. Science Park finns, med affärsutvecklare och kreativa kontors- och
mötesmiljöer, i samtliga tretton kommuner i Region Jönköpings län. Grunden i det dem gör är
att alla med en affärsidé, kan komma till Science Park för konfidentiell och kostnadsfri rådgivning
hur de kan komma vidare med sitt projekt.
TEXT SAMUEL CERVALL & KLAS BLOMKVIST

S

FOTO PATRIK SVEDBERG

cience Park coachar årligen över 1 000 personer med idéer
kring nya produkter, tjänster och processer, vilket leder till
300 nya företag i länet. De driver en inkubator med plats för
18 bolag per år, är delägare i ett riskkapitalbolag och grundare av
ett investerarnätverk. Under 2013 attraherade de över 45 miljoner
kronor i kapital till våra bolag.
För över 15 år sedan drogs de första riktlinjerna upp för hur den
nya generationens företag kunde utvecklas med koppling till den
starkt växande högskolemiljön i Jönköping. Inkubatorn, som blev
grunden för Science Park, startades 1996 av studenterna Mattias
Starck och Mattias Bransmo som såg att det var fler än de själva
som hade idéer att realisera i form av nya företag.
Efter en inledande tvåårig förstudie med Almi Företagspartner som värd var de redan 1998 med och startade ett 15-tal
nya företag. Dessa företag behövde en fysisk plats för sina växande
verksamheter och erbjöds 300 kvadratmeter yta i en av
byggnaderna på Högskoleområdet.
Med starkt stöd från Högskolans ledning samt representanter
för Jönköpings Kommun togs det fram planer för hur dessa
företag som de såg potential i, skulle kunna samverka både med
varandra och med Högskolan. Detta för att kunna fortsätta finnas
i en gemensam utvecklingsmiljö, en miljö med plats för många
fler.
Invigningen av Science Park Jönköping skedde sommaren 2002,
och vi har träffat Tobias Dahlberg, affärsutvecklare på
Science Park.

Vad har ni för samarbete med Jönköping University?

Hur ser din bakgrund och hur det kommer sig att du valt
att jobba med affärsutveckling?

– Det ska vara så enkelt som möjligt. Oavsett hur långt du
kommit eller när du fick idén så mailar, ringer eller går du in på
vår webbplats där det finns ett bokningsformulär.
Vi hittar en tid där vi kostnadsfritt och konfidentiellt diskuterar
din idé och hur du kan gå vidare.
Science Park kan även hjälpa till med finansiering till företag.
De utgår ifrån vad det är för case samt hur långt de kommit och

– Utöver att Jönköping University är en av Science Parks ägare,
finns Science Park till för studenter och anställda på JU som vill
utveckla idéer, driva företag eller på något sätt jobba med sitt
entreprenörskap. Vi finns med i kurser, agerar bollplank och
har en kontorsmiljö där studenter kan sitta gratis när de jobbar
med sitt företag. Vi är även med i en rad olika programråd på
Högskolan.
Sen har många företag upptäckt fördelarna med att ta in exjobbare och praktikanter från Högskolan för uppdrag och projekt.
För att underlätta processen arrangerar Science Park varje år
en exjobbskväll där studenter bjuds in till att träffa företag som
kort presenterar sin verksamhet och vad de har för öppningar för
exjobb eller praktikplatser.
Vad anser du är den viktigaste aspekten att tänka på när
man ska starta ett företag?

– Fokusera inte exakt på vad du för någon produkt eller tjänst
du ska göra, eller på alla regler och skatter. Fokusera istället på
det problem och behov som du löser med din idé, vem som har
problemet/behovet, och vilket värde en lösning skulle ha för
dem. Hittar du inte ett tydligt behov och marknad kanske du får
fundera vidare.
Om studenter anser sig besitta en bra affärsidé, eller
bara kanske vill vidareutveckla den, hur går man tillväga,
och hur kan ni bidra?

– Jag gillar människor som vill något. Det är nog mitt
ingångsvärde. Jag har haft relativt många olika jobb i många olika
branscher. Allt från restaurang, egen firma och säljjobb, till äventyr
och grupp/ledarskapsutveckling. Jag är inte jätteintresserad av
siffror men mer av hur man kan värdera en bra affär på andra sätt.
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– Entreprenörskap handlar för mig mycket om att en person tar
en idé som tillsynes för andra kan vara svår att genomföra, långt
fram i tiden och ger sitt yttersta för att genomföra något. Drivkraft
är viktigt, du kan ha många idéer, men det är bara du som kan
göra jobbet. Det är även viktigt att förstå vikten av ett team/
nätverk samt vara duktig på att förstå kunden och dess behov.
Du som är affärsutvecklare och varit med i många
uppstarter av företag, vilket är det mest framgångsrika
och varför tror du just det företaget blev framgångsrikt?

– Jag tycker att det roligaste är Verendus, som i grund gör
webbaserade system för återförsäljare inom branschen med
fritidsfordon. Jag fick vara med från grunden, stötta dem som
affärsutvecklare och sedan också jobba hos dem under en tid.
De plockade in många studenter från Tekniska Högskolan i
Jönköping som jobbar där än idag. De har en fin inställning till
företagandet som helhet.

TOBIAS DAHLBERG
Affärsutvecklare, Science Park

Hur tycker du att svensk utbildning ska förbättras för att
främja nyföretagande, innovation och entreprenörskap?

– Generellt så bankas nog kreativiteten rätt fort ur individen när
man sätter sig i skolbänken. Det är sällan ett problem att man inte
tänker kritiskt. Det kanske är bra i vissa sammanhang men till och
börja med måste man vara väldigt öppen för nya möjligheter, ny
teknik och nya idéer. Idéer föder fler idéer. Samt att man behöver
korsa olika kompetenser/utbildningar. Att gå 3-5 år med programstudenter som läser exakt samma sak, det skapar sällan dynamik.

5 SNABBA
Har du någon udda förmåga?

– Nja, udda beteende kanske.

Vad tror du praktik har för betydelse för en students
framtida kontaktnät?

Beskriv ditt ledarskap med tre ord?

– Ställer krav, resultatorienterad men ödmjuk.

– Jag tror den har stor betydelse om studenten ser till att bidra
på bästa sätt under praktiken så det blir en bra erfarenhet för båda
parter. Då kan det leda till jobb, extrajobb eller i alla fall en bra
referens. Man får tänka på att en företagare eller företagsledare
eller vem man har mest kontakt med under praktiken, troligen
känner fler företagare til lexempel, och kan hjälpa dig att bredda
ditt nätverk.

Favoritföretag?

– Just nu, Volvo, ett stort företag men med deras senaste grundplattform för flera bilmodeller och deras inriktning på att designa
runt ”användaren” och förarlösa bilar så tycker jag de tar ett stort
steg in i framtidens bilbransch.
Vilken entreprenör inspirerar dig?

Vad anser du är den viktigaste faktorn för framgång i
näringslivet?

– Alla entreprenörer inspirerar.
Tre karriärstips till studenter?

– Oj, det var en svår fråga. Vet inte vad man ser som framgång,
är det för individen, karriären eller för ett företag? Men generelllt
är det nog viktigt att aldrig bli ”fat and happy”.

– Se till att skaffa dig arbetsprover/portfolio! Extra viktigt för dem
med praktiska jobb, så som designyrken.
Se till att ha LinkedIn-profilen igång, alla erfarenheter är bra.
Testa och ring någon gång och förlita dig inte bara på mail.
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det handlar om
att våga satsa

De forna JTH-studenterna Oscar Meivert och Richard Orrebrant valde att testa sina egna vingar
efter examen och grundade företaget Seekly AB i början av året. Teamet består idag av fem
personer, och vi har varit i kontakt med företagets VD Oscar Meivert. Han berättar om hur idéen
till appen, som snart ska lanseras, kom till och vad företaget har för framtidsplaner.
TEXT SAMUEL CERVALL & KLAS BLOMKVIST

N

är fick du idén till ditt företag och hur kom den
till?

FOTO SEEKLY AB

Det unika med Seekly ligger i hur användarna kan hålla sig
uppdaterade kring det som händer runt om dem, baserat på vad
de har för intressen. Till exempel, skulle jag vara intresserad av
innebandy, matlagning eller gå på musikquiz och någon skapar
ett evenemang som inkluderar något av mina intressen, får jag en
push-notis till min smartphone med en personlig inbjudan. På
detta sätt är det enklare att samla ihop andra och hitta på saker
tillsammans.
Utöver detta arbetar vi nu på att få in företag som har en tydlig
koppling till olika evenemang, igen så att användare ska känna sig
uppdaterade kring det som händer.

– Idén till Seekly uppstod under sensommaren 2014 när
jag och min medgrundare Richard Orrebrant diskuterade
generella problem vi upplevde att vi hade rörande saker som
hände runt omkring.
För Richards del så handlade det främst om att hitta personer
med samma intressen, vilka man sedan kunde utföra aktiviteter
med, dels för en ökad motivation men även för att dela
erfarenheter kring allt som rör intresset i fråga.
För mig, så ansåg jag att det inte fanns något bra och enkelt
sätt att få reda på vad som händer runt om mig, kring event och
aktiviteter som involverar något jag är intresserad av.
Efter många kvällars brainstorming kring hur man kunde lösa
ett sådant problem påbörjades arbetet med
det vi idag kallar för Seekly – appen för dina
intressen.

Vad har Seekly AB för vision och hur ser era
framtidsplaner ut?

– Den övergripande visionen för Seekly och som
fungerar som en ledstjärna för alla beslut som tas är
att: ”Bli det självklara valet för de som, baserat på
sina intressen, vill ha förslag på event och aktiviteter
som sker nära dem”.
Vår strävan och ambition är att bli en typ av lokal
social media som binder samman människor inom
en viss geografisk yta, som användare själv bestämmer. Till skillnad
ifrån exempelvis Facebook som baseras på vänskapskrets och släkt,
så baseras Seekly på intressen, en tjänst som alltid ska leverera
relevanta saker som du faktiskt tycker om. Därför jobbar vi nu
stenhårt med att lansera appen för dina intressen, så du alltid är
uppdaterad kring vad som händer runt om dig.
Planen är att inom 2016 etablera oss på den svenska marknaden
och andra utvalda nordiska städer, samtidigt som vi börja lägga en
strategi för att expandera internationellt.
Men först och främst ska vi genomföra en bra lansering och
attrahera användare. Gillar du att skapa evenemang? Hör av dig
till oss så berättar vi mer.

Favoritcitat:

“ The way to get started is to quit
talking and begin doing.”

“ Vi jobbar stenhårt
med att lansera
Vad fick dig att våga ta steget att starta appen för dina
eget företag?
intressen.”
– Kort efter grunden till Seekly hade lagts,
så fick både Richard och jag förfrågan om att arbeta med ett
projekt mot Jönköpings Landsting på konsultbasis. För detta
behövde vi sätta upp varsitt enskilt bolag som vi sedan kunde
fakturera ifrån, det var första gången jag kom i kontakt med
”egenföretagarverksamheten”.
Vid denna tidpunkt skapade vi sedan vårt gemensamma bolag
Seekly AB. Steget att starta eget företag är egentligen inte så stort,
så länge du känner att du har ett driv, en vilja att påverka och en
affärsidé du tror på.
Beskriv vad Seekly är för företag, och vad som gör er
unika?

– Seekly är en gratistjänst, som i form av en app för iPhone
och Android, kopplar samman människor med gemensamma
intressen och ger dem förslag på event och aktiviteter inom ett valt
geografiskt område.
Som användare av Seekly kommer man även enkelt kunna
skapa egna event, vilka andra Seekly-användare kan ansluta sig till.
Vi vill att Seekly ska ge svar på frågan: ”Vem vill följa med?”

Hur ser en vanlig dag ut på Seekly, vad ingår i er
kärnverksamhet?

– Då vår applikation är i sitt slutskede går vi lite “i väntans
tider”, men det betyder inte att vi sitter och rullar tummarna.
Vi kan ju börja med att säga att det finns inga “vanliga” dagar på
Seekly, ingen dag är den andra lik, då många av våra
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- Disney, grundare av Walt Disney Company

arbetsuppgifter är väldigt dynamiska. Det kan vara allt från att
samlas på Science Parks co-working yta, testa olika funktioner i
appen, förbättra vår pitch, ha investerarmöten och till och med att
sitta hemma och studera andra företag och strategier.
Vi är ett väldigt digitalt företag och ser inga hinder med att
diskutera över digitala verktyg såsom Skype, Slack och Trello. Men
självklart föredrar vi att ses öga mot öga, det är ju trots allt det
som vår tjänst handlar om.
Framförallt är varje dag ofantligt rolig, vi får in mycket positiv
feedback utifrån och det sporrar oss till att varje dag försöka
förbättra vår tjänst och ta vårt företag ett steg framåt. Man brukar
säga att ”entreprenörskap är ingen sprint, det är ett maraton”,
något som stämmer till 110%.

affärsutvecklare vid Science Park för att få tips och råd, till exempel
kring hur vi kunde söka kapital för att utveckla en prototyp.
Under det året som gått har Science Park hjälpt oss på väldigt
många olika sätt, bland annat med handledning, kontorsplats, nätverkande och support i arbetet med investering. Både jag och min
medgrundare till Seekly har även arbetat som konsulter via Science
Park under studietiden, för att kunna återinvestera det kapitalet
för utvecklingen av vår tjänst.
Flera utav affärscoacherna vid Science Park driver eller har
tidigare drivit företag vilket gör att de många gånger talar ifrån
egen erfarenhet, vilket vi uppskattat och lärt oss ifrån.
För bara några veckor sedan blev även Seekly invald till Science
Park i Jönköpings inkubator, vilket innebär att vi får ytterligare
resurser i form av affärscoachning, där vi nu fokuserar på en första
investeringsrunda.

Du har haft god hjälp av Science Park. Hur har ert
samarbete sett ut och vad har dem bidragit med under
uppstarten av ditt företag?

Vad har Sverige för entreprenöriellt klimat tycker du?

– Startup-scenen i Sverige är idag väldigt het, med etablerade bolag >

– När basen till Seekly kom till tog vi tidigt kontakt med
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som Spotify, Klarna och iZettle vilka banar vägen för oss andra.
Generellt sett så har Sverige varit ett land med ganska hög grad
av entreprenörskap, sett till vår storlek, men de senaste åren har
det blivit lite av en trend att starta bolag. Med en trend som denna
kommer också väldigt mycket positiva aspekter, bland annat
skapas otroligt många nya arbetstillfällen, där framförallt studenter
är väldigt attraktiva. Mycket tack vare de stora bolagen har Sverige
idag blivit ett erkänt land inom entreprenörskap och
bolagsbyggande vilket även synts på den internationella arenan.
Jag tror vi har väldigt spännande tider att vänta.

Tidigt i processen tog vi in personer som fått göra sin praktik
och även examensarbete hos oss, varav två har stannat kvar och är
idag en del av teamet. Studenter ska inte underskattas, det finns
en otrolig kompetens på JU.
Vad tycker du är de tre viktigaste aspekterna att tänka
på vid uppstart av ett företag?

– Den viktigaste aspekten, skriva en enkel affärsplan. Med
hjälp av den kan man besvara ett antal kritiska frågor rörande sitt
företag, såsom:
•
Vilken lucka på marknaden kommer mitt företag att fylla?
•
Vad gör företaget unikt?
•
Vad ska företaget sälja, produkt/tjänst? Hur? Var?
Utöver detta bör man tänka igenom vilken kompetens som
behövs för att lyckas med sitt företag, ha en klar strategi för att
komplettera teamet.

Vad skulle du ge för tips och råd till studenter som
funderar på att starta eget?

– Den absolut bästa möjlighet man har till att starta eget företag
är under studietiden eftersom det finns otroligt många fördelar.
Oftast befinner man sig i en ganska personlig och fri roll, där man
har tillgång till ett stort nätverk av andra studenter med
kompletterande kompetenser.
Även om det är en klyscha inom startup-världen, så är faktiskt
CSN den bästa investeraren som finns.

5 SNABBA
Har du någon udda förmåga?

Hur säljer man in en affärsidé till en potentiell
investerare?

– Regerande pingismästare på Seekly, kom förbi och utmana
mig!

– När man tagit sitt företag så pass långt att det är dags för en
investering, då är det tillfälle att ha väldigt många bitar på plats,
d.v.s. du måste kunna din business. Den korta versionen är att en
investerare fokuserar främst på tre delar;
1. Är din affärsidé unik och skalbar?
2. Hur ska du tjäna pengar?
3. Är du/ni ett kompetent team med en realistisk handlingsplan?
Har du dessa bitar på plats, se då till att gå in i en förhandling
med ett bra självförtroende så kommer du väldigt långt.

Beskriv ditt ledarskap med tre ord?

– Engagerad, öppensinnad, kommunikativ.
Favoritföretag?

– Jag måste vara klyschig och säga Google. Genom den f
öretagskultur de byggt upp har de lyckats uppnå en imponerande
motivationsnivå bland medarbetarna (Googlers), det är riktigt
inspirerande.

Kan du ge exempel på hur de kontakter du fått under
studietiden på Jönköping University varit till hjälp för att
lösa en svår utmaning?

Vilken entreprenör inspirerar dig?

– Sir Richard Branson, en tvättäkta entreprenör som aldrig ger
upp.

– Igen, kontakter är otroligt viktiga och kan visa sig ovärderliga
när man minst anar det. Via studierna på Jönköping University
utökades mitt kontaktnät väsentligt, där jag bland annat sattes i
kontakt med min medgrundare Richard.

Tre karriärstips till studenter?

– Var engagerade i saker ni finner intressant eller kul, både i och
utanför studierna. Nätverka mycket och ofta, alla kontakter kan
någon dag bli väldigt värdefulla. Var öppen för motgångar och
prövningar, det blir sällan så enkelt som du tror.

x-jobbsmässan
3 juni 2016
VI SES!
KONTAKTUPPGIFTER
Hemsida: seekly.se
Facebook: facebook.com/GetSeekly
Mail: hello@seekly.se
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RELATION TILL
HÖGSKOLAN

Ulrika Andersson, HR-ansvarig i Jönköping
svarar på frågorna.

Vad har ni för relation till högskolan?

– NCC samarbetar med universitet och högskolor runt
om i landet och är fadderföretag till Tekniska Högskolan i
Jönköping.
Vad är anledningen till att ni väljer att stå på
Karriärum 2015?

– Ett av NCC:s mål är att vara branschledande när det gäller
att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Vi söker
därför kontinuerligt efter duktiga medarbetare som passar in i
vår organisation.
Att delta vid Karriärum är en utmärkt möjlighet för oss
att knyta kontakter med studenter och presentera NCC som
företag och arbetsgivare.

Skapa framtidens
samhälle med NCC
NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa. 2014 hade vi 18 000 medarbetare och en
omsättning på ca 57 Mdr.

lösningar som skapar mervärde för alla NCC:s intressenter och
som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. NCC:s övergripande
mål är att skapa värde för kunder och aktieägare. NCC ska vara
en ledande aktör på de marknader som bolaget verkar på, erbjuda
hållbara lösningar och vara kundens första val.
Vi blir aldrig bättre än våra medarbetare. Därför är ett av våra
mål att vara branschledande när det gäller att rekrytera, behålla
och utveckla vår personal.
Vi hoppas du vill vara med och utveckla och bygga framtidens
samhälle tillsammans med oss!

Vi är verksamma inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger
bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga
byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC:s vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC utvecklar och bygger framtidens miljöer
för arbete, boende och kommunikation.
Själva ryggraden i NCC:s sätt att verka och agera utgörs av våra
värderingar och vår uppförandekod. Tillsammans fungerar de som
en kompass för både medarbetare och affärspartners. De utgör
grunden för hur vi uppträder och handlar i vardagen och ger oss
vägledning i våra beslut.
Med stöd i NCC:s värderingar finner NCC tillsammans med
kunderna behovsanpassade, kostnadseffektiva och kvalitativa

Är ni intresserade av ta emot exjobb eller
praktikanter och i sådana fall hur går man tillväga för
att ansöka hos er?

CAROLINA WEIDBY,
Anbudsingenjör, NCC

– Vi vill gärna lära känna studenter på ett så tidigt stadium
som möjligt och NCC erbjuder därför både praktikplatser,
exjobb och traineeprogram.
Detta kan du läsa mer om på ncc.se/student. Där bloggar
också några studenter om hur det är att vara trainee/praktikant
på NCC.

Beskriv din bakgrund; om du har studerat och hur
kommer det sig att du hamnade på den här
arbetsplatsen?

– Jag började med att läsa basåret på Tekniska Högskolan i
Jönköping 2006. Efter det gick jag BHV med inriktning
husbyggnadsteknik 2007-2010.
Jag kom i kontakt med NCC när jag var med och arrangerade
fadderföretagsdagen, numera kallat Karriärum HI WORK, 2010.
När jag hade lite tid över gick jag och pratade med en tjej som
hade gått året över mig. Hon stod i NCC:s monter tillsammans
med en medarbetare från NCC:s HR-stab. Jag lämnade lite
uppgifter om mig och någon vecka senare blev jag kontaktad av
NCC och erbjuden att gå igenom en anställningsprocess. Allt gick
bra och i maj 2011 började jag på NCC som anbudsingenjör.

Är du intresserad av praktik eller samarbete med oss på NCC
så är du välkommen att kontakta oss via ncc.se/student eller
via HR-avdelningen på den lokala orten.
Ta gärna med ditt CV när du besöker oss på Karriärum HI
WORK 2015!
Om ni har haft exjobb eller praktikanter tidigare,
vad har ni för erfarenheter av det och på vilket sätt
kan framtida exjobbare eller praktikanter bidra till er
verksamhet?

Hur ser en vanlig dag ut för dig, vad har du för
arbetsuppgifter?

– NCC har mycket goda erfarenheter från samarbeten med
universitet och högskolor. Vi ser de studenter som praktiserar
eller gör exjobb hos oss som framtida medarbetare.
I samarbete med erfarna medarbetare bidrar deras kreativitet
och engagemang till att utveckla vår verksamhet och NCC som
arbetsgivare.
I Jönköping har flera av våra medarbetare har varit
studenter vid Tekniska högskolan och rekryterats efter praktik
eller exjobb.

– Jag arbetar som anbudsingenjör d.v.s. räknar ut vad vi tror att
en viss byggnad kommer kosta att bygga. I arbetet ingår det att ta
fram mängder på material, göra offertunderlag, fråga
underleverantörer och installatörer om priser och sammanställa
det hela till en kalkyl.
Vad har du för tips till studenter som ska göra exjobb
eller praktik?

Nyfiken på NCC? Kika in på ncc.se
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– Vid exjobb, kom med ett konkret förslag på vad ni vill skriva
om och välj företag med omsorg. Var seriösa och jobba hårt.
Se hela praktiken som en lång anställningsintervju, ta väl vara
på tiden. Tänk på vilken bild du ger av dig själv. Var nyfiken,
frågvis och social.
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we bring better
air to life

Fläkt Woods är idag en global marknadsledare för ventilationslösningar för
inomhusklimat- och brandsäkerhet för människor och byggnader. Luften vi andas har stor
påverkan på vår hälsa, komfort och produktivitet. Detta är grunden till Fäkt Woods löfte
till marknaden - “we bring better air to life”.
TEXT FELIX ANDRÉ
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FOTO FLÄKT WOODS AB
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F

läkt Woods AB är ett företag delvis grundat i Jönköping
med ca 850 anställda bara i Sverige men har fabriker och
kontor i Europa, USA och Asien.
Fläkt Woods har egen utveckling och produktion av
ventilationsutrustning. Till detta finns egen säljkår, agenter, stödfunktioner och administration. Fläkt grundades 1918 i Jönköping
och blev snabbt ledande leverantör av nya produkter och lösningarinom luftbehandling, don och fläktar. Woods grundades 1909
i Colchester, UK, och blev världsledande leverantör av fläktar
genom sinproduktion av axialfläktar. Fläkt Woods Group bildades
2002. Det nya företaget sammanförde två av de största namnen
inom ventilations- och luftbehandlingsindustrin; Fläkt och Woods
Air Movement.
Fläkt Woods är idag en global marknadsledare för ventilationslösningar för inomhusklimat- och brandsäkerhet för människor
och byggnader. Luften vi andas har stor påverkan på vår hälsa,
komfort och produktivitet. Detta är grunden till Fläkt Woods
löfte till marknaden- “we bring better air to life”.
De jobbar med tre tydliga kundkategorier: konsulter,
installatörer och fastighetsägare. Norden och England är deras
största marknader. I Sverige och övriga Nordeuropa ligger de
generellt på plats 3-4 och inom vissa produktområden plats 1-2.
Vad har ni för relation till Tekniska Högskolan i
Jönköping?

– Vi ser Jönköping University som en viktig samarbetspartner
i fråga om komptensförsörjning. Vi delar årligen ut två stipendier
till studenter med goda studieresultat som vill fortsätta att studera
utomlands. Vi håller för tillfället en kurs tillsammans med
Logistik- och maskiningenjörsprogrammet. Dessutom sitter en av
våra chefer med i ledningsgruppen för maskinavdelningen. Vi tar
även emot exjobbare och praktikanter löpande.

Tar ni emot studenter för att göra praktik och/eller
exjobb hos er?

Har ni rekryterat studenter från Tekniska Högskolan
tidigare?

På vilket sätt har exjobb och NFK bidragit till ert
företag?

– Ja!
Vad har ni för erfarenhet av exjobb och praktik?

“ Vi delar årligen ut två
stipendier till studenter
med goda studieresultat
som vill fortsätta att
studera utomlands.”

– Vi tar varje år emot exjobbare och/eller praktikanter på flera
avdelningar inom Fläkt Woods.

– Ja, flera av våra medarbetare har studerat på Högskolan.

– Vi får möjlighet att få andra ögon på det vi gör t.ex. processer
och produkter vilket ger ett mervärde. Vi har också haft
praktikanter som har kunnat gräva djupare i idéer och bidragit
med nya synvinklar.

Vad är anledningen till att ni väljer att stå på Karriärum
HI WORK 2015?

– Vi ser det som en bra mötesplats för oss att träffa studenter
och presentera möjligheterna på Fläkt Woods.

Hur går man tillväga för att ansöka om olika jobb och
tjänster, samt exjobb och praktik?

Vad kan du ge för tips till maskiningenjörsstudenter som
snart kommer ut på arbetsmarknaden?

– Alla jobbansökningar, tjänster och sommarjobb, görs via vår
hemsida www.flaktwoods.com/ledigajobb.
För exjobb eller praktik hör man av sig till HR-avdelningen
som samordnar kontakten med de olika avdelningarna. Maila oss
till ulrika.gustavsson@flaktwoods.com eller
clara.osterberg@flaktwoods.com.

– När vi bedömer sökande till Fläkt Woods så ser vi till hela
profilen. Till exempel är det meriterande om man har
sommarjobbat i etttillverkande företag. Vi letar efter personer med
drivkraft, initiativförmåga och med ett stort tekniskt intresse.
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Reportage: Socialförvaltningen

Logistiska utmaningar

Mats Petersson är Socialchef i Nässjö Kommun. Han har ett flertal gånger tagit emot studenter
från programmet Logistik och Ledning för utförande av examensarbeten. Studenternas examensarbeten har varit betydelsefulla och gett nya perspektiv och förbättringsförslag till verksamheten. Vi har varit i kontakt med Mats för att höra hans beskrivning om varför logistik inom omsorg
och hälso- och sjukvård är en framgångsfaktor.
TEXT KLAS BLOMKVIST

M

ats har ett förflutet som officer inom Försvarsmakten
under 20 års tid. Med över sju års studier i ledarskap
vid Försvarsmaktens skolor och en fil.mag inom
Ledarskap för förnyelse av hälso och sjukvård började Mats arbeta
som primärvårdschef inom Höglandets sjukvårdområde 2005.
Mellan åren 2008 och 2015 har han varit verksam som biträdande
sjukvårdsdirektör vid Länssjukhuset Ryhov. I början av april 2015
påbörjade han sitt nya uppdrag som chef för Socialförvaltningen i
Nässjö kommun.
- Min roll som förvaltningschef är att driva, initiera, följa upp,
stimulera, motivera och skapa förutsättningar för en kultur av
ständiga förbättringar. Att koordinera och leda denna verksamhet
är komplex, i synnerhet då det ska göras utifrån kvalité för
brukaren, medarbetarens ständiga kompetensutveckling och med
god hushållning av ekonomiska resurser.
Socialförvaltningen har det sammahållande ansvaret för vård,
omsorg och stöd till kommunens invånare. Det sker inom såväl
äldre-, funktionshinder- som individ och familjeomsorgen. Mats
poängterar att verksamheten ger ett betydande dagligt värde för
verksamhetens patienter, klienter och brukare. Idag arbetar 1250
medarbetare inom Socialförvaltningen.
På frågan om hur hans relation till Tekniska Högskolan i
Jönköping är svarar han:
– Jag har sedan flera år tillbaka haft samarbete med
Tekniska Högskolan och i synnerhet med Per Hilletoft. Genom
vårt samarbete har vi lyckats genomföra många examensarbeten
inom logistik vid Länssjukhuset Ryhov något som nu utvecklas
vidare inom Socialförvaltningen i Nässjö Kommun.
Gemensamt för dessa examensarbeten har varit värdeflödesanalyser med tillhörande förbättringsförslag. Mats säger att
värdeflödesanalyserna har utgått från patienternas väg genom
vården och hur verksamheten samverkar kring flödet.

FOTO PRIVAT

– Vissa arbeten har även handlat om försörjningsprocesser.
Några exempel på examensarbeten är; dagkirurgisk operationsflöde, samordnad barnfunktion, reservdelsförsörjning inom hjälpmedelsverksamheten och ”snabbspår” för multisjuka äldre.
Mats poängterar att arbetena har varit betydelsefulla och gett
nya perspektiv och förbättringsförslag till verksamheten.
– Några examensarbeten har satt stora avtryck på verksamheten.
Jag tänker i första hand på ett som handlade om förenkling av
förrådshantering på vårdavdelningen.
Det finns många logistiska utmaningar inom vården och
omsorgen, och på frågan om vilka som är de största utmaningarna
svarar Mats:
– Det är tveklöst att samordna en enskild patient/brukares
information mellan vårdinsatser och att samordna och effektivt
uttnyttja kompetens och resurser till tid och rum. Vi är säkert bara
i inledningen om att införa standadiserade vård- och
omsorgsförlopp.
Genom examensarbeterna tycker Mats att det skapas förutsättningar för förnyelse och förbättring inom tydligt avgränsade
områden.
– Genom examensarbete tillförs ny kunskap och detta vitaliserar
en ständigt pågående utveckling- och lärandeprocess. Våra resultat
måste ständigt förbättras vilket medför att vi kontinuerligt måste
”skruva” i våra angrepps- och arbetssätt. Det är viktigt att
förbättringsarbeten sker verksamhetsnära.
Att koordinera Socialförvaltningens processer och dess verksamhet är komplex. Hög kvalitet i samspråk med hushållning av
ekonomiska resurser är inte alltid lätt. Utifrån dessa aspekter är det
viktigt att ha standardiserade och effektiva processer.
Socialförvaltningen har därför under hösten anställt en logistiker
som ska tillföra verksamheten ny kompetens i
värdeflödesanalyser och flödesekonomi. Strävan är att göra det
verksamhetsnära på enhetsnivå och därmed uppnå utökad kvalité
och optimerat resursutnyttjande.
– Möjligen är vi något unika med att rekrytera logistikkompetens till social verksamhet men vi har omfattande flöden
som behöver identifieras och all variation som kan reduceras leder
till bättre kundnöjdhet och bättre arbetsmiljö. Vi måste framöver
jobba med standardiserade förlopp.
Vad har du för tips till studenter som ska göra examensarbete
utifrån dina erfarenheter?

Namn: Mats Petersson
Ålder: 48 år
Yrkestitel: Socialchef i Nässjö Kommun
Bosatt: Eksjö

Komikern Peter Wahlbeck håller en föreläsning
om hållbar livsstil för er studenter på JTH.

– Var ute i god tid för att identifiera ett intressant examensarbete. Genom ett bra samarbete med uppdragsgivaren åstadkommer man ett vinna-vinna koncept. Var inte rädd för att du
inte kan eller förstår verksamheten, den kunskapen har ju vi. Du
tillför ny kunskap inom logistik och genom samarbete och
kunskapsutbyte får vi ett tvärprofessionellt lärande.

Fagerhultsaulan
18 november
15.00-16.30
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Kontrast Group

En ljusstark spelare i belysningsbranschen
Vi har träffat VD:n och Creative Director:n för Kontrast Group, ett nischat bolag som gör
belysningsprojekteringar och är ganska unikt i sitt slag. Samtliga anställda kommer nämligen
från Tekniska högskolan i Jönköping. Läs mer om hur det kommer sig och vilka trender Kontrast
Group ser i framtiden.
TEXT SAMUEL CERVALL & KLAS BLOMKVIST
FOTO KONTRAST GROUP & HARRYS

V

i kliver in på Kontrast Groups kontor mitt i centrala
Jönköping en kylig höstmorgon. Vi möts av Rickard Vidlund
som visar oss in ett konferensrum. Direkt slås vi av hur välbehaglig miljön är på kontoret. Ganska snart inser vi att det nog
inte är en slump att miljön och belysningen känns så trivsam då vi
får höra om Kontrast Group och deras historia.

Vi hade lite avtal där, säger Börre.
Mestadels gjordes belysninguppdrag till hem och trädgård. Det
var den enklaste marknaden att slå sig in på. Sedan blev det fler
och fler konsultuppdrag för Konstrast ljusdesign, men den
gemensamma punkten handlade då om produkter. De var ganska
tidiga med det då det precis var i startfasen.
– När vi gjorde våra projekt, så tog vi fram produktförslag. Då
hamnade det ju oftast på nån annans bord, fortsätter Börre.
Då hände det att det uppstod fel då elinstallatören har sitt eget
nätverk, allt från grossister till andra belysningsföretag. Detta
gjorde att man oftast bytte ut armaturer till snarlika
konstruktionen som fanns att tillgå, och på så sätt fick inte
kunden det som utlovades från början. I och med denna
problematiken valde Kontrast Ljusdesign att ta ett större helhetsgrepp. Man åkte runt på olika mässor i världen och tittat på olika
produkter och vad som skulle passa. Det var mycket fokus på
design, främst kring hembelysning.
– Då ville man skapa något unikt, nått som ingen sett innan.
Där var det ganska begränsat utbud. Det hade inte börjat hända så
mycket, fyller Börre i.

Kontrast Group startade 2004, då som ett handelsbolag som
kallades Kontrast Ljusdesign. Det var ett bolag som Börre
Johansen, VD för Kontrast Group och Rickard Vidlund, Creative
Director, samt en tidigare kollega som heter Kristian Andersson,
startade sista terminen under studietiden på ljusdesign. Börre och
Rickard gick det första ljusdesignprogrammet, på 80 poäng på
JTH. De har alla olika bakgrunder och såg där en möjlighet att
komplettera varandra. Dock var belysningsindustrin något relativt
nytt vilket gjorde det ganska svårsålt.
– Det är ju lätt att öppna en kaffeshop för alla vet vad kaffe
är, säger Börre. Belysning var det ingen som visste nått om. Man
tänkte inte så mycket på det själv heller.
Börre refererar till sig själv att han som har bakgrund som
elektriker har skruvat mängder med belyning men aldrig haft
någon tanke på det eller reflekterat kring det.
Kontrast Ljusdesign började att göra mycket privatprojekt.
– Det var under den här bostadsboomen, ni vet alla kedjehus.

Kontrast Ljusdesign började samarbeta med olika importörer
i Sverige som hade lite mer unika lösningar. Sedan lämnade man
sakta men säkert den privata sidan och gick över mer till offentlig
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verksamhet under 2006 vilket föranledde bildandet av Kontrast
Group år 2007.
– Vi ville inte blanda in produkterna med kompetensen. Vi ville
hålla isär det, säger Börre.
Genom åren har Kontrast Group jobbat sig upp och har nu ett
flertal starka agenturer med företag som man har nära samarbete
med. Man utvecklar produkter, marknadsför och bedriver
försäljning i sverige. Några exempel på agenturer som Kontrast
Group arbetar med är Lightnet, en tysk leverantör, som jobbar
mycket med profillösningar, samt LUG som främst jobbar med
inomhussortiment. Kontrast group har också en specialleverantör i
Aten, som producerar de armaturer Kontrast Group ritar.
– Det vi har gjort under många år är ju att hitta
samarbetspartner eller leverantörer som dels har produkter i den
kvalitén som vi är ute efter men också har de samarbetsformer
som fungerar med oss och den svenska marknaden, säger Rickard.
Detta har tagit lång tid och mycket jobb men Rickard och
Börre menar att det har resulterat i ett heltäckande sortiment
vilket gör att Kontrast Group kan lösa alla sorters
belysningsrelaterade bekymmer för sina kunder. I dagsläget täcker
Kontrast Group allt från kontor och utomhusmiljöer till industrier
och vägar.

leverantörer som gör att vi kan både rita och skapa egna lösningar
väldigt snabbt. Det är inte långa processer eller långa ledtider för
att ta fram en ny produkt. Sen har vi ju helhetskompetensen när
det gäller styrsystem och det är väldigt få andra bolag som har det.
Om jag har gjort en ljussättning och bestämt alla olika dim-nivåer
så kommer du som tekniker ut och ska sitta bredvid mig och ta
betalt extra för att lära dig hur jag vill ha det. Du kan ju tänka
dig själv, en ljudtekniker till exempel. Då projekterar man ju en
anläggning och så ställer man in den själv. Man vet ju hur det
ska vara. Så det gör vi också. Vi programmerar och driftar, samt
besiktigar och tar hand om hela anläggningen. Kort sagt, vi kan
lösa allt, säger Rickard.
Har ni några specifika kriterier när ni väljer projekt?

– Vi ska tillföra ett mervärde i projektet. Lönsamhet är viktigt och
det ska också vara utvecklande och stimulerande för medarbetarna
här på Kontrast Group. Det är så vi växer som bolag och människor. Genom att ta tillvara på kompetensen och utveckla den, säger
Börre.
Både Rickard och Börre är överens om att man hela tiden måste
överträffa kundens förväntningar, och att det i sin tur sporrar en
att utvecklas så att man blir bättre på det man gör.
– Den som har varit med i projektet får också vara med och se
resultatet. Då får man också göra en kritisk granskning på det man
har gjort, vilket gör att man kanske upptäcker fel. Då tar man med
sig det här tillbaka in i nästa projekt och utvecklas, förklarar Börre.

Sen ett par år tillbaka har Kontrast Group jobbat tillsammans
med arkitekter och inredare för att ta fram ett koncept för Harrys
restauranger i hela Sverige där de har gjort en uppdatering av sitt
koncept.
– Där har vi ju ritat allt från armaturer till att skräddarsy hela
lösningen, säger Rickard.
– Allting är väldigt genomtänkt. Från skeden till servetten, till
hur känslan ska vara när man kommer in där, fyller Rickard i.
Kontrast Group utvecklar konceptet löpande med ny teknik.
Man tittar ständigt på möjligheter till förbättringar för att skapa
ett mervärde för kunden. Inom installationen finns det dessutom
många olika förutsättningar.
– Du kan ju tänka dig hur många olika lokaler det finns med
tak och ventilation och så vidare, alla dessa tekniska detaljerna
måste vi ta hänsyn till. Vi måste hitta en lösning som passar alla,
säger Börre.

Vad fokuserar ni på mest under ett projekt?

– Det vi gör är att vi lägger mycket fokus på att analysera
uppdraget, så att man inte börjar arbeta med något som man inte
förstår vad det är. Så analysen är där vi lägger störst vikt, säger
Rickard.
När samtalet glider in på Kontrast Groups koppling till
Högskolan blir både Börre och Rickard entusiastiska.
– Vi har haft ett samarbete med högskolan för att komma med
förslag till förbättringar kring kursplanen, och vi har själva varit
lärare till viss del, säger Börre.
Samtliga medarbetare på Kontrast Group kommer från
Ljusdesign-programmet på Tekniska högskolan i Jönköping.
– Det är ingen slump, för vi anser att det är den mest kompletta
utbildningen inom belysning i Sverige, säger Börre.
Kontrast Group har även varit med i olika forskningsprojekt
som drivits på högskolan och Börre sitter i ledningsgruppen för
ljusdesignsprogrammet. Börre resonerar vidare att det skulle
behöva finns någon form av trainee-program inom utbildningen
för att studenterna tidigare ska få se hur branschen ser ut innan de
kommer ut på arbetsmarknaden.
– Det är ju lite märkligt att man i slutet av utbildningen ska ut
på praktik för att förstå vad man har utbildat sig till, egentligen
borde detta komma mycket tidigare, flikar Rickard in.
Idag har studenterna på ljusdesignprogrammet en näringslivsförlagd kurs i slutet på årskurs två där man praktiserar ute på ett
företag.
– En utplacering hos ett bolag ska ju inte vara för bolagets del,
så att man får lite gratis arbetskraft. Därför har det varit viktigt för
oss att fråga vad är det vi ska leverera som bolag? Vi har ett viktigt
ansvar att se till att studenterna för mesta möjliga ut av sin tid, det
är A och O, säger Börre.
I år kommer Kontrast Group att ta in studenter på praktik då >

Hur gör man ett system som är så flexibelt att det kan
passa olika lokaler?

– För det första så får rita det man tror och sen komma på nya
lösningar, säger Rickard.
Armaturerna har man ritat själv på Kontrast Group då det är
svårt att göra modifieringar på en redan befintlig produkt utan att
bli för dyrt och svårhanterligt. Börre säger att viktigaste man måste
tänka på är analys av sitt uppdrag. Kontrast Group projekterar
varje enskild Harrys restaurang till det nya konceptet.
– Ska man göra det här så ska man göra det ordentligt. Då
måste man jobba med projekteringen rätt, säger Börre.
Alla ritningar och systemritningar på hur det ska kopplas och
styrsystem utformas dessutom på Kontrastgroup. I detta led spelar
även installationssupport en stor roll.
– Om elektrikern undrar något så är det viktigt att vi har
kompetensen för att prata med honom.
Vad är unikt med Kontrast Group?

– Vi har kompetensen och produktutbudet, menar Börre. Vi har
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HARRYS

Idag har Harrys mellan 40 och 50
befintliga restauranger, enligt deras gamla
koncept. Inom en snar framtid vill de
expandera till 100 enheter i hela Sverige.
Det nya konceptet finns just nu i
restauranger bland annat i Falkenberg,
Göteborg, Linköping, Ängelholm, Sälen
och Västerås. Konceptet är kundunikt. Allt
från utseendet till tekniken bakom samt
installation har Kontrast Group gjort för
Harrys tillsammans med arkitekter och
inredare från Harrys nätverk.
Foto: Harrys

man ser att det är en mycket enklare väg till anställning. Man har
tidigare haft goda erfarenheter av detta.
– Studenter som har kommit till oss och visat intresse tidigt i
utbildningen dom har också fått erbjudande om jobb.
Börre erkänner att de har svårt att rekrytera rätt medarbetare.
Rickard menar att eftersom Jönköping är en studentstad som
många flyttar till endast under studietiden så finns det inte lika
många som söker arbete här, jämfört med exempelvis Stockholm.
– Det är ju också lite av en medveten strategi vi har haft när vi
nyanställer, att lägga mycket tid på det. Vi vill tänka långsiktigt så
att det inte blir ett korsdrag av människor som åker genom
organisationen, säger Börre.
När Kontrast Group nyanställer så tillämpar man arbetsprov för
att ta reda på vad personen besitter för kompetens. Detta görs dels
för att Kontrast Group ska veta vad personen kan, men också för
att veta vilka kompetensområden man ska utveckla vidare.

exjobb på Högskolan på konsultbasis, säger Börre.
Kontrast Group är tydliga med att de finns tillgängliga och är
öppna för förslag men att det ligger på studentens ansvar att ta
kontakt.
– Alla är välkomna att ställa frågor och vi absolut för att ta emot
exjobb. Vi vet ju hur viktigt det är för studenter att snabbt komma
i kontakt med arbetslivet. Karriären börjar första dagen på skolan,
säger Rickard med ett leende.
Något vi kommer tillbaka till under samtalets gång är
diskussionen kring kompetensen inom belysningsbranschen och
branschens relationen till högskolans Ljusdesignutbildning.
– Ljusdesign låter väldigt mycket design, och det är klart
namnet säljer, men det är mycket teknik också. Mycket estetik,
mycket som rör hälsa och säkerhet. Det är väldigt brett och stort,
förklarar Börre.
– Vi har under 10 års tid försökt tvätta bort stämpeln som
enbart ljusdesigner. Ljusdesigner är kanonfint att vara men säger
man att man håller på med ljusdesign tänker de flesta att det bara
handlar om att event och estetiska ljussättningar, säger Rickard.
Börre menar att Ljusdesign-utbildning på JTH egentligen borde
kallas för något i stil med projektör med inrikting på ljusdesign,
eller ljusarkitekt.
När det kommer till belysning finns det oerhört höga krav.
Börre och Rickard berättar att det ställs krav på olika sätt beroende
på vilken typ av projekt det är.
– När vi utformar ett kontor är det till exempel
arbetsmiljöfrågor som är involverade, och när vi gör en industri är
det säkerhetaspekter också. Det finns enormt mycket krav,
standarder aspekter att ta hänsyn till, säger Börre.

Då kan man säga att ni har en ganska medveten strategi
genom hela rekryteringsprocessen?

– Ja, och vi ser gärna att man tar kontakt med oss tidigt under
utbildningen, finns det ett intresse för yrket och för att arbeta så
får man möjlighet här, säger Rickard.
– Vår dörr är öppen för dom som vill något, tillägger Börre.
Är ni i behov av arbetskraft idag?

– Ja, vi har tjänster som ligger ute nu, säger Börre.
Hur gör man konkrekt om man vill göra ett exjobb hos
er?

– Ja, det går att göra. Jag och Rickard har ju handlett cirka 40
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I den branschen som Kontrastgroup verkar i ställs det dock
inga formella krav på utbildning. Detta leder ofta till exempelvis
överdimensionering vilket sker på bekostnad av ökade kostnader
och större energikonsumtion.
– Jag vet inte några andra branscher där det inte ställs krav på
utbildning vilket är väldigt märkligt, förklarar Börre.
Rickard resonerar vidare att det nog hade blivit högre kvalitet
på belysningsprojekten om det ställts formella krav på
utbildning.
– Vi hade fått bättre och energieffektivare anläggningar, och
framförallt så hade man fått ett mer lättarbetat system. Idag är ju
ljus mer en färdig produkt. “Vi måste ha ljus i vår lokal,
skitsamma hur det blir“, säger Rickard lite ironiskt.
När man tittar på stadsrum och fasadbelysningar använder
man ljussättning nu mer som ett verktyg för att profilera sig.
Rickard förklarar vidare att när man tittar på
byggnadsutformning, arkitektur och
inredning så tar man oftast in väldigt duktigt folk med hög
kompetens men det är långt ifrån alla gånger som man tänker
på vad som ska lyfta utformningen av
lokalen.
– Om man tittar på kontor, kan man
utforma det i minsta detalj när det gäller
designelement eller arbeta med höj- och
sänkbara bord för att inte få ont i ryggen.
Men har du fel belysning kan du ha en
stol för 20.000 kr och ändå sitta fel och då
spelar det ingen större roll, säger Börre.

Har vi valt att jobba med ett projekt då kör vi det fullt ut och då
blir slutresultatet väldigt bra. Om man frågar våra kunder så tror
jag att det dom kommer säga är att vi finns med hela vägen, säger
Rickard.
Har ni några tips till ljusdesign-studenter som snart
kommer ut på arbetsmarknaden?

– Ett tips är att ta vara på studietiden. Den rymmer mer än 40
timmar i veckan. Den innehåller mycket positivt, mycket
gemenskap och nya vänner men man är där av en primär
anledning och det är att skaffa sig kunskap. Beroende på var
man hamnar sen så är det inte säkert att man har möjlighet till
fortbildning. Så då ska man ta vara på studietiden och ge järnet,
säger Börre.
Han tillägger också att det gäller att hitta en god balans mellan
studierna och det sociala livet. Beroende på vilket arbete man
söker sig till så menar Börre att man ska vara noggrann med att
arbeta med sitt kunskapsområde.
– Det är ingen självklarhet att man får möjlighet att göra. Så där
ska man ställa krav så att man får jobba med
det man är utbildad till. För om man sätts i
en position där man inte får jobba med det
över längre tid då
tappar man väldigt mycket av det man lärt
sig om man inte praktiserar det. Något som
de poängterar också är att man ska se till att
ha kollegor då det kan vara många som
hamnar själva där man inte har någon att
bolla idéer med.
– Det kan vara både bra och dåligt beroende på vilken person
man är men överlag så är den bransch vi jobbar i väldigt innovativ
så måste man kunna diskutera med varandra, säger Börre.
Rickard flikar in med att vara noggrann och på djupet analysera
och förstå vad det är för uppdrag man har när man arbetar.
– Jag ser många gånger att man oftast gör något för sig själv
under stiduetiden, säger Rickard. Givetvis vill man skapa något
men under arbetet sen så är det väldigt få projekt där jag får fria
tyglar att skapa något som är Rickard Vidlund utan man ska hela
tiden skapa något åt någon annan.
Börre lägger till att många inom konsultbranschen trodde att
Kontrast Group blev en konkurrent i och med att man bakade in
Kontrast ljusdesign i Kontrast Group för några år sedan.
– Det är snarare tvärtom, vi är en resurs och samarbetspartner.
Det finns kanske dom som sitter en eller två på ett kontor, med
oss får dom en kollega också att bolla med för att skapa lösningar
tillsammans, säger Börre.

“ Ljusdesign låter väldigt
mycket design, och det
är klart namnet säljer
men det är mycket teknik
också.”

Är belysningen ett område som man glömmer?

– Det är jätteviktigt! Ta en museimiljö, där investerar man hur
mycket som helst i säkerhetsmontrar och inte minst i det du ska
visa fram. Men belyser du inte det rätt eller har rätt funktion på
det så spelar det ju ingen roll, säger Börre.
Rickard förklarar att branschen överlag lever kvar i att om man
anlitar kompetens blir det dyrt.
– Men man tittar aldrig i slutändan på vad tjänar man på att
anlita rätt kompetens, säger Rickard.
Detta är något som har format Kontrast Group enligt Börre
då många belysningsbolag som lever på att sälja produkter också
erbjuder belysningsprojektering gratis.
– Då är det klart att frågan dyker upp för kunden som inte
vet, varför ska jag anlita er när dom gör det gratis? Då provar
de ju alltid det som är gratis först, och om de inte har något att
jämföra med så kan de inte heller veta skillnaden, säger Börre.
Detta gjorde att det tog Kontrast Group flera år för att komma
in på de lite större projekten där de kunde få använda den
kompetensen som de erhållit genom utbildningen. Enligt Börre
var detta även målet när de startade företaget, att arbeta med
de skulle få jobba med belysning och vara bäst på det området.
Utifrån detta började då Kontrast Group att även arbeta med
produkterna också och inte bara projektering.
– Vi blev tvingade in i den världen för att det såg ut som det
gjorde. Det är lite sanningen i det hela, konstaterar Börre.
Börre förklarar att trots att Kontrast Group har ett brett
spektra av leverantörer så är kompetensen deras viktigaste
produkt.
– Vi lägger extremt mycket fokus och energi i projekten och
på våra kunder. Varje medarbetare får lägga den tiden det tar.

Just nu håller Kontrast Group på att ta fram ett nytt verktyg för
att hänga med i den snabba produktutvecklingen. Detta verktyg
kallas för Prolib - product/ project library och det är ett verktyg
som underlättar arbetet vid val av armatur i projekteringen. Det
främsta syftet med Prolib är tidsbesparing inom projektering.
– Det handlar om flowet, hur man jobbar inom projekteringen.
Det kan vara filterfunktioner och material för att få ut
information på rätt sätt till integrering med andra program,
förklarar Börre.
Prolib kommer finnas tillgängligt på webben och tanken är
att det ska ersätta de befintliga produktkataloger som Kontrast
Group har på sin hemsida i dagsläget. I samband med lanseringen >
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låsa vissa produktsortiment till specifika kunder och även låsa
produktsortiment till specifika marknader. En annan vinst man ser
med Prolib är att man kommer kunna involvera brukarna till att
komma med feedback.
– Så fort det finns en efterfrågan på en funktion kommer kunna
lägga till den funktionen så att programmet utvecklas, säger
Rickard.

kommer Kontrast Group även att presentera deras nya hemsida.
Man har på Kontrast Group valt att skilja på deras hemsida och
produktkatalogen vid lanseringen av Prolib så att det kommer bli
en egen webbplats. Målsättningen är att det ska lanseras i årskiftet.
– Vi har väntat lite på den här tekniken, men nu kommer man
kunna jobba live i Prolib, säger Börre.
Prolib är utvecklat tillsammans med Consid i Jönköping.
Tekniken bakom bygger på att man speglar pim-databasen mot de
funktioner som finns i Prolib vilket möjliggör livehantering och
ett “drag and drop”-system där man kan hämta information och
sortera i mappar med mera.
– Själva idén är ju att underlätta för sådana som oss som
projekterar med en tanke bakom. När man gjort sin analys och vet
vad man är ute efter så kan man här få fram det man vill ha direkt
istället för att leta bland massa annat, säger Rickard.
Det är inte helt lätt att hänga med då både Börre och Rickard
blir märkbart entusiastiska över möjligheterna som kommer
öppnas med Prolib. Poletten trillar dock ner hos oss också då
Rickard beskriver det utifrån analogin om att följa ett recept när
man lagar mat. Man vill ju bara gå till köket och hämta kryddorna
som står på receptet, inte leta bland alla kryddor för att se om det
finns något snarlikt som skulle kunna passa.
– Det är också starkt knutet till referenser med tips på hur man
använder de olika armaturerna, säger Börre.
Det går också att spara projektet man arbetar med, i Prolib.
Detta är något som är användbart i projekt där man behöver gå
tillbaka för att ta fram information om armaturer som kanske har
gått sönder eller som uppgraderas, eller när man ska projektera en
belysning som ska se likadant ut som ett tidigare projekt. Det går
även att dela projekt med andra konsulter för att underlätta
kommunikation. Arbetet har hittills tagit 3 år.
– Det är ett hästjobb, det är oerhört mycket information som
ska hantera och behärska, säger Börre.
Kontrast Group hade för några år sedan planer på att lansera en
ny webbplats men man valde att lägga ner den satsningen för att
istället inrikta sig på Prolib.
– Mottot där har ju varit “lead, don´t follow”, vi ska inte
kopiera andra, säger Börre.
Börre poängterar också att det handlar mycket om
digitalisering, och att det ett verktyg som kommer gagna Kontrast
Group själva också då de kommer att använda Prolib för eget bruk
vid projektering.
– Vi har beräknat att det kommer spara cirka 50% av tiden vid
projektering, konstaterar Börre glatt.
En funktion som också kommer finnas på sikt är att kunna

Vad ser ni för trender?

Vi blev

ÅRETS ALUMNER 2014

Varje år utses en kvinnlig och en manlig alumn från Tekniska Högskolan i Jönköping till Årets
Alumn. Att bli vald till det innebär att du som tidigare student är ett föredöme och någon som
med stort engagemang är en god ambassadör för Tekniska Högskolan och nuvarande studenter
på skolan.

– Trenden är ju att det går mer och mer mot att man faktiskt tar
in någon form av kompetens, säger Rickard. Man tänker att en
belysningsstyrning ska vara något avancerat men det är ju allt ifrån
att tända och släcka till att göra smarta anläggningar med energieffektiva, brukarvänliga lösningar. Det är något som växer hela tiden
och man ser att det kommer mer och mer in i områden där man
inte tänkte att det var självklart. Utomhus i offentliga miljörer är
ett exempel där intelligent belysning är på framfart.
Vi avrundar samtalet med att prata lite kring Karriärum HI
WORK och vilka vi är som intervjuar. Det märks att både Börre
och Rickard är intresserade av studenterna och vad som händer
på högskolan. Det är väl dock inte så konstigt då Kontrast Group
själva är en produkt av Tekniska Högskolan i Jönköping.

Johan Röklander

PROLIB...

...står för product/ project library, och är ett
helt nytt webbaserat vektyg som Kontrast
Group håller på att ta fram. Vektyget ska
underlätta arbetet vid val av armatur i
projekteringen.

Johanna Linder

Vad har du för utbildning och när tog du examen?

Vad har du för utbildning och när tog du examen?

– Ljusdesigner vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Jag tog
examen 2006.

– Industriell ekonomi, inriktning ledning och logistik vid Teknsiak Högskolan i Jönköping. Jag tog examen 2008.

Vad har du för arbetsuppgifter idag?

Vad har du för arbetsuppgifter idag?

– Jag är uppdragsansvarig ljusdesigner vid WSP. Detta innebär
att jag ena dagen sitter och beräknar vägbelysning för att sedan
utbilda andra ljusdesigner. Nästa dag är jag i Brasilien och hjälper
Internationella energimyndigheten med nya föreskrifter om
energibesparing. För att avsluta veckan med att provbelysa en
kyrka och hjälpa en kommun att göra en konstnärlig gestaltning
av deras stadspark med fontänbelysning.
Mina uppgifter handlar i grunden om att skapa det goda rummet
för människan. Ett hållbart, vackert, funktionibelt rum. Ovasett
om det är en fotbolsplan, ett sovrum, kontor eller skola.

– Logistikchef på Sveriges största e-handel för köksutrustning;
Bagaren och Kocken. Innan dess jobbade jag som
logistiklandschef för Läkare utan Gränser, bland annat i Sydsudan
och i Liberia under Ebolautbrottet.
Varför tror du att just du blev vald till årets alumn 2014?

– Mitt jobb med läkare utan gränser, ett annorlunda jobb, visar
på möjligheten att göra karriär inom det humanitära, där det
verkligen behövs duktigt folk!
Nämn tre saker du inte klarar dig utan.

Varför tror du att just du blev vald till årets alumn 2014?

– Jag klarar mig utan det mesta, men min kudde, en varm
dusch samt häng med min pojkvän, då har jag det bra!

– Det handlar om den unika väg som jag har gått från
egenföretagare, utbildare vid högskolan, en av landets få
kommunala ljusdesigner till att jobba internationellt med
utredning m.m. Jag har ett engagemang att sprida mi kunskap.
Föreläser mycket och är moderator i debatter. Utbildar och skriver
artiklar i branschtidningar. Bloggar aktivt i WSP regi och tidigare
privat som ljusdesiger för kommunen. Sammantaget har jag sett
till att göra reklam för mig själv och för yrket. Jag har spridit
kunskapen om ljusdesignerns roll. Det väcker uppmärksamhet till
slut.

ÅRETS ALUMNER 2015
?

Årets alumner 2015 utses den 18:e
november på Science Park.

Nämn tre saker du inte klarar dig utan.

– En hyfsad uppkoppling, pålitliga och roliga kollegor och mina
ögon.
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