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Kunskap är
teamwork
Högskolan i Gävle är inte ett eget universum. Vi som jobbar
här sitter inte i våra fina byggnader med våra teorier och undersöker saker i hemlighet. Högskolan är en del av samhället.
Vi vill samverka för att lösa problem, möta behov och komma
till nya insikter som gör att vi alla utvecklas. Ny kunskap växer
fram genom ett kretslopp, som får näring från studenter, forskning och näringsliv. Allt handlar om samarbete. Högskolan är
en plats där vi kan mötas. Här kan vi tillsammans skapa och
förmedla nya insikter som förändrar världen.

Ja, du läste rätt. Världen. Högskolan verkar regionalt, nationellt och internationellt. Forskning och utveckling känner inga
gränser, ofta är våra utmaningar globala. Titta gärna vidare i
broschyren. Här har vi samlat några exempel på hur vi samverkar med andra, både inom utbildning och forskning.
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Högskolan i Gävle är en ung högskola och vi utvecklas ständigt. Vi är inte låsta av en lång historia. Vi skapar den. För oss
är det naturligt att vara nyfikna och öppna mot omvärlden. Vi
är vana att förändra oss för att fortsätta växa.
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Därför är vi nu en av landets mest populära högskolor. Det ser
vi på söktrycket till våra utbildningar. Här finns cirka 16 000
studenter och cirka 750 anställda, varav 200 av våra anställda
är aktiva inom forskningen.
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Hos oss är stämningen familjär, vi jobbar tätt och känner
varandra bra. Här är beslutsvägarna korta. Vi har nära och
långvariga relationer till näringslivet, offentlig sektor och andra
aktörer som samverkar med oss. På Högskolan i Gävle är det
avslappnat och prestigelöst. Det är viktigt för att hålla en hög
akademisk kvalitet och våga göra skillnad i världen.
Kom med du också.
Välkommen!
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Forskning som
drivs av samhällsutmaningar
–Vi bedriver inte forskning
för vår egen skull, utan för
att möta verkligheten. Därför
är samverkan väldigt viktigt,
säger Lars Bengtsson som
är prorektor på Högskolan
i Gävle.
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Han berättar att Högskolan i Gävle har en djup
kompetens inom flera områden. Till exempel
inom teknik, hälsa och hållbar utveckling. Men
vi behöver bli bättre på att matcha forskningen
mot arbetslivet.
– Vi har därför samarbetat med externa parter
för att identifiera fyra strategiska forskningsområden: Innovativt lärande, Hälsofrämjande
arbete, Intelligent industri och Hållbar stadsutveckling.
Dessa områden är ämnesövergripande och
angriper centrala utmaningar i näringslivet och
samhället. Till varje område ansluts ett forskningsprogram.
– Nu kan vi knyta till oss fler samarbetspartners. Förutom att vara kompetensförsörjare
i regionen kommer vi också att kunna bidra
till angelägna kunskaps- och utvecklingsprocesser. Det här är också ett sätt att förstärka
våra nationella och internationella spetsar.

Högskolan i Gävle
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FOR S KNI NG – A K A D E M I N F ÖR T EKNIK OCH M IL J Ö

VILL DU VETA MER?
Kontakta
Ewa Wäckelgård,
programdirektör
ewc@du.se

Vår forskning har en viktig roll för att öka kompetensen i
regionens företag. Reesbe är en företagsforskarskola som
drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan
i Dalarna och Mälardalens Högskola. Nu finns planer för
ännu en forskarskola.

FORSKARSKOLAN REESBE
Resource Efficient Energy Systems in the Built Environment

Reesbe har
varit en resa
6
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Ewa Wäckelgård är professor i energiteknik
på Högskolan i Dalarna. Samtidigt har hon det
övergripande ansvaret för Reesbe. I det uppdraget är hon anställd 20 procent som professor
i energisystem. Förkortningen Reesbe kan översättas till ”resurseffektiva energisystem i den
byggda miljön”.
– Vi började med Reesbe 2013. Från början
tog vi in 12 doktorander men det har ökat till 20.
Nu börjar de första bli färdiga.
I vanliga fall brukar en doktorand forska 80
procent av sin tid och sedan arbeta på högskolan. Men Reesbe är en företagsforskarskola
och doktoranderna lägger 80 procent av tiden
på forskning men resterande 20 procent i en
anställning på ett företag. En stor del av dem är
kommunala energi-, fastighets- och bostadsbolag.
– Det är en utmaning att vara doktorand på
ett kommunalt bolag, som inte tidigare haft
forskning. Det har varit en resa. Större privata
bolag kan ha en forsknings- och utvecklingsavdelning men så är det inte i de mindre
kommunala bolagen.

Hon berättar att företagen har fått en helt ny
typ av medarbetare att förhålla sig till.
– Det har varit ett trevande. Man får ställa sig
frågan vad organisationen förväntar sig, och
sedan hitta en struktur som fungerar.
Doktorandernas forskningsprojekt formas i
samverkan mellan företaget och handledarna
vid Högskolan. Ytterst måste dock högskolorna
ansvara för att forskningen håller hög vetenskaplig kvalitet för att godkännas i en doktorsavhandling. Forskningen inom Reesbe handlar
om att forma ett hållbart energisystem som är
anpassat till ett modernt samhälle. Högskolorna
hjälps åt med utbildning och handledning i
forskargruppen.
– Målet är att utbilda doktoranderna. Och att
utveckla samarbetet mellan lärosätena. Ett
bevis på att det har fungerat riktigt bra är att
det nu planeras för en ny forskarskola. Den
ska inte bara fokusera på energifrågor utan
kretsa kring hållbara städer. I denna ska vi
jobba mer aktivt för att även stärka samarbetet
mellan företagen.

Högskolan i Gävle
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FORSKARSKOLAN REESBE

Hans avhandling visar att produktionen av el
ger högre globala koldioxidutsläpp än värmen
från fjärrvärmenätet. Särskilt i Gävle, när fjärrvärmen kommer från restprodukter. Forskningen ifrågasätter bland annat om det är rimligt att
Boverket alltid premierar värmepumpar framför fjärrvärme.
– I min forskning har jag jobbat med frågor
som är viktiga för Gävle Energi. Men vi bestämde redan från början att företaget inte får
styra forskningen.

Jag tänker
annorlunda nu
Mattias Gustafsson blev den
första Reesbe-doktoranden
att bli färdig. I sin forskning
visar han hur vårt klimattänk
kan bli fel. Det gäller att välja
rätt metoder. Efter fem år är
han tillbaka på heltid hos
Gävle Energi. Samma tjänst
som innan, men ändå är
allting förändrat.

En annan fördel med tiden på Högskolan är
det stora kontaktnät han byggt upp.
Mattias berättar att det handlar om två olika
världar. Företag är inte alltid vana vid Högskolans sätt att tänka, och den akademiska världen är inte alltid van vid ”det verkliga livet”.
Själv befinner han sig mitt emellan. Idag är
han tillbaka hos Gävle Energi på heltid och
fortsätter att fokusera på utvecklingsfrågor.
Fast nu som doktor.

Det är inte doktorstiteln som är den stora skillnaden. Tiden som forskare har förändrat honom
på många sätt.
– Jag har utvecklats som person. Självklart har
jag nytta av alla nya kunskaper men det största
är nog att jag tänker på ett annat sätt. Som när
jag angriper problem och analyserar. Det gäller
även utanför jobbet.
Han har tidigare studerat till energiingenjör på
Högskolan i Gävle. Sedan kompletterade han
utbildningen med en masterexamen i England.
Redan då hade han tankar på att forska men
gick istället ut i arbetslivet, där han efter några
olika jobb hamnade på Gävle Energi och jobbade med utvecklingsfrågor.
– Forskningen har legat i bakhuvudet hela
tiden. När min arbetsgivare frågade om jag
var intresserad av en doktorandtjänst i Reesbe
var det rätt läge. Det passade bra i livet. Jag
tyckte om att det var en företagsforskarskola,
så jag samtidigt kunde jobba kvar.

Mattias forskning har varit bred, den handlar till
exempel om vad som händer om man energieffektiviserar inom byggd miljö. Det gäller att välja
rätt metoder när vi ska spara på våra resurser.
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Där började hans fem år långa resa som doktorand. Han var kvar på Gävle Energi och drev
några mindre projekt.
– Klart att det blev lite problem i början, när jag
plötsligt gick från heltid till att bara arbeta 20
procent. Men på Gävle Energi har det funkat
jättebra. Det var nog en av orsakerna att jag
blev färdig med min avhandling först av alla,
att vi snabbt hittade en struktur.

“Jag tyckte om att det
var en företagsforskarskola, så jag samtidigt
kunde jobba kvar.”

Högskolan i Gävle
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F OR S KNI NG – A K A D E M I N F Ö R HÄL SA OCH ARBET SL IV

”Här hittar vi
gemensamma
forskningsfrågor.”
VILL DU VETA MER?
Kontakta Bo Söderquist,
projektledare
bo.soderquist@hig.se

– Vi har skapat en mötesplats för
forskare och praktiker inom det sociala
området. Här tar vi upp frågor som till
exempel integration och våld i nära
relationer, berättar Bo Söderquist. Han
är projektledare för ASK, Arenan för
Social Kunskapsutveckling.
ASK – ARENAN FÖR SOCIAL KUNSKAPSUTVECKLING

ASK – en arena
som växer

Sedan några år tillbaka har ASK vuxit fram på Högskolan i Gävle.
– Från början var det ett samarbete med Socialtjänst Gävle
men det har nu breddats till att omfatta allt socialt arbete som
socionomer kan jobba med, i hela Gävleborg. Även styrgruppen
har vuxit.
Bo kommer själv från socialtjänsten och började organisera
ASK när han kom till Högskolan. Han berättar att ASK består av
flera delar. En är arenaträffar där företrädare från Högskolan,
kommunen, regionen och andra aktörer möts.
– Det är en bredare dag när man träffas och har workshops
med olika projekt. Vi försöker bland annat få till gemensamma
forskningsfrågor. Just nu är temat integration.
Förra temat handlade om våld i nära relationer. Två forskare
från Högskolan berättade om sin forskning och Gävle kommun
presenterade en kartläggning av ämnet. Förutom föreläsningar
var det diskussioner om hur de tillsammans kan jobba vidare
för att sprida ämnet. I dessa möten skapas kontakter som kan
ge mer samverkan framöver.
Ett av syftena med ASK är att hitta gemensamma idéer där utveckling och forskning kan mötas. Ett exempel är projektet där
forskare från Högskolan har arbetat med arbetsmiljö och villkor
för socialsekreterare i Gävle kommun. En annan del av ASK är
temadagar, där det senast kom uppemot 400 besökare.
– Den här organisationen byggs efter hand. Vi försöker betona
görandet och ser till att vi träffas regelbundet.
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Forskning för en
bättre arbetsmiljö
– Socialtjänsten är det
yttersta sociala skyddsnätet.
Socialsekreterare som
jobbar med utredningar för
barn och unga måste kunna
göra bra bedömningar. Det
behövs stabilitet och erfarna
människor. Därför är vi jätteglada över resultatet av vår
studie, säger Pia Tham som
är docent i socialt arbete.
Hon har själv arbetat som socialsekreterare
och vet hur viktigt jobbet är. Men också hur
krävande det kan vara.
– Jag har tidigare gjort en studie i olika arbetsgrupper inom socialtjänsten. De som trivdes
och hade låg personalomsättning hade ofta
en stark gruppkänsla. Där såg man varandra
som ett team som kunde hjälpas åt så ingen
satt ensam med svåra utredningar.
Inom socialtjänsten har det länge varit ett problem att personalen inte stannar. Särskilt bland
dem som arbetar med utredningar av barn
och unga. Under två år har Högskolan i Gävle
och Gävle kommun därför samfinansierat projektet ”Ett hållbart arbetsliv inom socialtjänsten”. Pia Tham har varit projektledare och har
tillsammans med sina kollegor Mikael Westling
och Tyrone Holmström jobbat med social-
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sekreterarna i Gävle. Arbetet har främst skett
genom tre aktiviteter: förstärkt handledning för
de som är nya i yrket, teamstärkande aktiviteter
och ett arbetsledarutvecklingsprogram.
– Redan efter den första mätningen, när projektet pågått i ett halvår, såg vi resultat. Det
blev bättre stämning i arbetsgrupperna, de
fick stabilitet och färre funderade på att byta
arbete. Ärligt talat hade jag inte trott att det
skulle ha blivit så stora förändringar redan då.
Det gick snabbt att vända känslor och stämningar i grupperna. Insatserna i projektet, som
ofta handlade om att reflektera och kommunicera, kanske också passade socialsekreterarna
bra eftersom de är just socialsekreterare. Det
tillhör deras yrkesroll att reflektera. Det har nu
blivit dags att sammanställa resultatet av hela
studien. Redan efter halvtidsmätningen hade
det blivit stor skillnad. Bland annat tyckte fler
att jobbet kändes meningsfullt och fler var nöjda
med sin insats. Såväl nybörjarhandledningen
som de teamstärkande insatserna uppskattades mycket av socialsekreterarna. Färre ville
byta arbetsplats.
– Det här är ganska enkla saker, jämfört med
vad det kostar att ta in socionomkonsulter.
Och viktigast av allt – det skapar stabilitet.
Pia betonar hur samarbeten kan löna sig.
Högskolan i Gävle och socialtjänsten har goda
relationer, det bådar gott inför framtida samarbeten.
– Gävle är lagom stort för att kunna etablera
och hålla kvar ett bra samarbete mellan Högskolan och socialtjänsten. Här är det möjligt att
ha nära relationer men samtidigt är kommunen
tillräckligt stor för att få kraft och resurser till
olika satsningar.

… och
vad säger
socialtjänsten?
Lena Hörnell
Kontorschef
Myndighetskontoret Välfärd i Gävle

Vad har ni lärt er av forskningen?

Vi har lärt oss introduktionens betydelse och
framför allt det stora handledningsbehovet.
Detta är tidsbesparande för arbetsledarna och
nya handläggare blir snabbt tryggare i yrkesrollen. Vi har även insett vikten av att arbeta
med teamstärkande aktiviteter och att ge teamsamordnare/ställföreträdare stöd i ledarskapet.
Teamledarnas yrkesroll blev allt tydligare under
projektets gång.

Hur jobbar ni vidare?

Resultatet är förankrat i ledningen som jag tillhör.
Vi har även förstärkt de grupper som deltog i
forskningen för att skapa förutsättningar till en
bra arbetsmiljö. Vi har startat upp särskild handledning för ställföreträdarna och fortsätter med
introduktionshandledningen.

Och hur ser det ut med vikarier?

Idag har vi endast en konsult inne, som kommer
att sluta om en månad. Tidigare hade vi 4–5
konsulter inne kontinuerligt.

Högskolan i Gävle
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F OR S KNI NG – A K A D E M I N F Ö R UT BIL DNING OCH EKONOM I

HAR – Hållbara affärsrelationer

Bäst i världen
att redovisa
hållbarhet

VILL DU VETA MER?
Kontakta
Arne Fagerström, forskare
arne.fagerstrom@hig.se

Numera måste alla stora
företag rapportera sin
hållbarhet. Till exempel hur
de påverkar miljön och på
vilket sätt de jobbar med
jämställdhet. Högskolan i
Gävle är världsledande
på att sätta siffror som stöd
för hållbarhetsarbetet.
Arne Fagerström är professor i företagsekonomi. Han och kollegan Fredrik Hartwig har
kommit långt i sitt forskningsprojekt ”Redovisning av hållbarhetsindikatorer”. Bakgrunden
till forskningen är en ny lagstiftning. Lagen
säger att företag måste visa hur de jobbar
med hållbarhet. Men det saknas modeller för
att föra in det i bokföringen.
– Vi vill få in det i den löpande verksamheten.
För att kunna mäta hur bra vi jobbar med hållbarhet måste vi kunna bygga in till exempel
vatten- och elförbrukning i den löpande redovisningen. Vår forskning går ut på att utveckla
en sådan verktygslåda.
Han berättar att Högskolan i Gävle är främst i
världen inom området.
– Vi har publicerat artiklar både i amerikanska
och svenska forskningsjournaler. Nu börjar
våra tankar sprida sig.
Redan på 1600-talet bokförde de svenska
järnbruken sina resurser. Då handlade det om
hur mycket potatis som fanns kvar efter skörden. Det är samma princip Arne använder
som grund i sin forskning kring resurserna i ett
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företag. Nästa steg är att hitta ett smidigt sätt
att få in det i bokföringen.
– Vi håller på att ta fram ett bokföringssystem
som kan jobba med detta. Där samarbetar vi
med ett norskt bolag.
Många företag är medvetna om att de måste
komma igång på allvar med sina hållbarhetsfrågor.
– Under förra året anordnade vi seminarier för
att utbilda 30-40 företag. Nästa år blir det fler.
Så nu är det bara att jobba vidare med detta.
Seminarierna sker i samarbete med Gävle kommun och Mellansvenska Handelskammaren.
Företagen är allt från stora energibolag till
små taxiföretag. Men det handlar inte enbart
om att forskarna på Högskolan sköter undervisningen, företagen i sin tur genererar kunskap tillbaka till forskningen.
Redan nu kan studenterna på Högskolans företagsekonomikurser ta del av forskningen. Alla
kurser görs om och ger plats åt nya lärdomar.
– Vi är på väg att få en utbildning som verkligen är inriktad på hållbarhet. Det är något
unikt för Högskolan i Gävle.

”Vi är på väg att
få en utbildning
som verkligen
är inriktad på
hållbarhet.”

Högskolan i Gävle
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Äntligen
är hållbarhet
begripligt
– Om vi ska kunna rädda jorden måste vi företagare redovisa mer än vi gör idag. Vi måste även räkna på människor,
miljö och teknik, säger entreprenören och uppfinnaren
Gösta Sundberg.
Nu är han först i världen med en hållbarhetsredovisning i
sin bokföring.
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Allt började med hans dotters ord, när hon
frågade honom om de ekologiska fotavtrycken de lämnar på jorden. Det fick honom att
tänka. Vad kan han som företagare göra för
miljön? Gösta har patent på att bygga en speciell typ av trähus. Husen kan lagra både sol
och kalluft.
– Att kyla och värma fastigheter står för över
30 procent av jordens koldioxidutsläpp och
för omkring 40 procent av den totala energianvändningen i EU. Betongindustrin står för 8
procent. Det är skrämmande att stora fastighetsbolag inte redovisar sina utsläpp i siffror.
Ett betonghus släpper ut mycket koldioxid
och skulle därför behöva ta upp det som en
kostnad i sin redovisning. Hus i trä däremot
har utsläpp vid förädling och frakt, men sedan
lagrar huset koldioxid. Gösta ville ha med detta
i sin redovisning och det var därför han kom
i kontakt med Högskolan i Gävles forskning.
Gösta antogs som doktorand och tog in sitt
företag som ett case i sin uppsats. Allt han lärde sig i kursen använde han i sitt eget företag.
– Det här är en konkurrensfördel för mig. Mitt
trähus är mer värt än vad som annars syns
i redovisningen. Nu höjs värdet. Kunder som
tänker på miljön kan välja mitt hus eftersom
det finns en klimatdeklaration.
Tack vare att Svenska Miljöinstitutet räknat ut
koldioxidutsläppen för leverantören var det
enkelt att få fram siffrorna, i ton koldioxid. Det
svåra var att värdera lagret i kronor.
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HAR – Hållbara affärsrelationer

Idag kan Göstas företag användas som exempel i Högskolans ekonomikurser.
– Hållbarhet har blivit begripligt, även på
grundkurserna. Nu går det att räkna. Och
plötsligt tycker många att det blivit intressant.
I framtiden ska han bygga fler ekologiska hus,
som genom solfångare och isolering ger mer
energi än de gör av med.
– I förlängningen bör alla produkter redovisa
sin miljöpåverkan. Tänk när du är och handlar:
Du kan välja mellan ekologiska tomater från
Holland eller vanliga från Sverige. Hur ska du
veta vad som är bäst för miljön?

Högskolan i Gävle
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Högskolan i Gävle startade 1977. Det är en av Sveriges
största och mest populära högskolor, om man ser till antal
studenter och det söktryck vi har till våra utbildningar.
Läsåret 2017/18 fick staden Gävle och Högskolan titeln ”Årets studentstad” av Sveriges
förenade studentkårer. Här finns cirka 16 000
studenter, varav nära hälften läser på distans. Vi erbjuder ett 50-tal program och cirka
350 fristående kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har
även ett brett utbud av utlandsstudier i ett
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30-tal länder. Av Högskolans 750 anställda
arbetar tre av fyra med forskning och undervisning. Vi har konkreta utvecklings- och
forskningsprojekt med hundratals företag och
verksamheter inom offentlig sektor.
Tillsammans utvecklar vi kunskapen om en
hållbar livsmiljö för människan, vilket också är
Högskolan i Gävles vision.

Utbildning
som
framtiden
behöver
– hur vet
vi det?
Ett av Högskolans viktigaste uppdrag är försörjning av kompetens i regionen. Det innebär att vi erbjuder utbildningar som
vårt samhälle är i behov av just nu.
Till exempel får vi uppdrag av regeringen att Högskolan ska erbjuda vissa utbildningar. En annan viktig del är vad näringslivet och det omgivande samhället efterfrågar. Vi tar även hänsyn
till hur arbetsmarknaden ser ut samt studenternas önskemål.
Här har samverkan mellan Högskolan och regionens företag
och organisationer en viktig roll.
Vi kan se det som om vi sitter i en stor väv. Mellan oss är det
ett ständigt utbyte av kunskap, inspiration och framåtblickar.
Därför vågar vi påstå att vi ger studenter de kunskaper som
verkligen behövs.

Högskolan i Gävle
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C O - O P, C O O P E RAT IVE EDUCAT ION

Alla vinner
på Co-op

YLVA JEDEBÄCK LINDBERG
VD
Helsinge Vatten

– Co-op är perfekt om man
är i gränslandet mellan att
anställa eller ta in en konsult.
Det blir som en fantastisk
lång provanställning och vi
får hjälp med sånt vi annars
inte hinner med.

VILL DU VETA MER?
Kontakta Magnus Lemoine,
samordnare
magnus.lemoine@hig.se

– Co-op är inte som en vanlig praktik. Studenterna är
anställda hos ett företag och varvar studier med arbete.
Företagen har möjlighet att skräddarsy sin student under
fyra år, säger Magnus Lemoine som är samordnare för
Högskolans Co-op-utbildningar.

Hon berättar att de nu har kunnat utveckla
ingenjörsavdelningen inom miljö- och klimatanpassning.
– Nu kan vi saker själva, där vi tidigare behövde ta in konsulter. Elin tycker också om att
vara ute på skolor för att vara med och påverka,
så nu kan vi även göra den delen.

Att läsa till ingenjör tar vanligtvis tre år. Men på
flera av Högskolan i Gävles ingenjörsprogram
kan studenterna istället välja en så kallad Coop, Cooperative Education. Det är en studieform som innebär att de teoretiska delarna
varvas med betalda arbetsperioder på ett
företag. Utbildningen förlängs med ett år.
– Studenterna får ansöka om jobbet på samma
sätt som ett vanligt arbete. Företagen har ofta
en långsiktig tanke när de tar in en student.
De gör själva sina urval och anställer studenten
under tio veckor i taget.

I år har det blivit dags att ansöka om en ny
Co-op student. Ylva ska snart skriva ihop en
annons och studenterna på Högskolan får sedan ansöka, som ett vanligt jobb. Hon berättar att det är positivt för Helsinge Vatten att få
synas mot studenterna på Högskolan i Gävle.
– Det här är en fantastisk möjlighet även för
små företag. Särskilt för oss, som inte verkar
på en högskoleort. Vi får visa upp oss och får
in tankar och idéer via studenterna.

Om något inte funkar är det enkelt att avsluta anställningen, för såväl arbetsgivare som student.
– Det här sättet att rekrytera löser det matchningsproblem som ofta finns på arbetsmarknaden. Många företag har även problem vid
generationsväxlingar. Genom att ta in en Co-opstudent som finns på företaget under fyra år,
kan man arbeta med kunskapsöverföring.
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Co-op blev en
lyckoträff

En annan fördel är att en större andel studenter går färdigt hela sin utbildning. Högskolan
har arbetat med Co-op sedan 2010 och det
fortsätter att utvecklas. Både med nya företag
i nätverket och fler utbildningar. Idag finns
Co-op för studenter som läser till miljöstrateg,
automations-, energisystem-, elektro-, maskinoch miljöingenjör.
– Om man fick önska skulle vi jobba på det
här sättet med alla våra program.

Foto: Privat

Magnus säger att i stort sett alla studenterna
får relevanta jobb efter sin examen. Många har
vuxit in i ”sitt” företag och blir kvar. Eftersom
det främst är erfarna ingenjörer som efterfrågas
på arbetsmarknaden får Co-op-studenterna ett
stort försprång när de söker jobb.
– Vissa studenter är väldigt unga när de kommer till oss. Det är härligt att se hur självkänsla
och självförtroende växer när de börjar sin Coop. Vi ser det tydligt på studieresultaten också.

Det var fem år sedan Helsinge Vatten i Alfta
anställde sin första Co-op-student. Ylva och
hennes kollegor såg fördelarna med att kunna
göra utredningar och liknande som de inte hade
tid eller kunskap att göra på egen hand. Det
blev en lyckoträff. Studenten Elin både sommarjobbade och gjorde sitt ex-jobb i företaget
och direkt efter examen blev hon anställd som
miljöingenjör.
– Vi är jättenöjda. Elin kom med teorier som
vi inte hade. Till exempel nya metoder för att
mäta saker. Vi hade branschkunskapen. Det
blir en lyckad kombination, särskilt med en
ung persons nyfikenhet och vilja att förändra,
säger Ylva.

Högskolan i Gävle
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Raka vägen
från Co-op till
anställning
Tack vare Co-op fick Niklas Andersson en chans att
arbeta på den avdelning som lockade honom mest.
Efter sin examen fick han stanna kvar, och nu är han
utvecklingsingenjör på Sandvik Coromant.
egen del löpte genom alla fyra arbetsperioderna. Det är också en möjlighet för företaget
att lära känna mig som student. Men utöver
detta, så var en paus från de teoretiska kurserna på skolan något som jag uppskattade.
Det hjälpte till att hålla motivationen uppe genom hela utbildningen.

Vilken utbildning gick du
på Högskolan i Gävle?

Jag gick Maskiningenjör Co-op.

Vilka fördelar ser du med
att gå en Co-op utbildning?

För min egen del, så ser jag arbetsperioderna
som en väldig möjlighet att få känna på ett företag och samla erfarenhet. Att få arbeta med
något mer omfattande projekt, som för min
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Väldigt bra, då det i vissa fall går att praktisera teoretiska kunskaper från skolan. Sedan är
det också bra att få en annan syn på vad som
eventuellt kan vara av intresse att fördjupa sig
inom. Till exempel kurser som går att välja senare under utbildningen. Det ser jag som en
stor möjlighet.

Jag vill skita
ner händerna
Sarah Pettersson studerar till energisystemingenjör. För
henne är Co-op ett sätt att mjukstarta yrkeslivet, eftersom
hon började på Högskolan i Gävle direkt efter gymnasiet.
Varför valde du Co-op?

Jag såg det som en möjlighet att göra studierna mer omväxlande och lättsamma. Jag
började studera samma år som jag tagit studenten och hade inte överdrivet stora arbetserfarenheter. Att ta examen med 40 veckors
erfarenhet inom en bransch kopplad till min
utbildning kändes som en mjukare övergång
ut i arbetslivet – det lockade mig.
Arbetsperioderna ger också möjlighet att få
”skita ned händerna” lite och koppla teorin till
den faktiska verkligheten. Hur kommer vardagen se ut när jag är klar med studierna? Hur
vill jag att den ska se ut? Ett plus för en tunn
studentplånbok är också att arbetsperioderna
är betalda och drygar ut kassan lite inför kommande studieperioder. Det var saker jag funderade över när jag valde att studera med Co-op.

Jag jobbar som utvecklingsingenjör på en utvecklings- och testavdelning inom skärande
bearbetning.

Hur fick du jobbet?

En tjänst blev tillgänglig på den avdelning jag
haft mina arbetsperioder. Jag sökte tjänsten
och fick den!

Vad är din uppfattning så här långt?

Jag tycker att arbetsperioderna levt upp till
mina förväntningar, och gett mig en mer nyanserad bild av vad min utbildning faktiskt
kommer att mynna ut i.

Vilket företag är du anställd av?

VVS Konstruktioner Rune Nyström, ett konsultföretag som projekterar framför allt ventilation.
De har kontor i både Söderhamn och Bollnäs
och är lite speciella genom att de flesta medarbetarna också är delägare i företaget.

Hur är det att varva teori och praktik?

Efter tentaperioder med den ständiga ”jag
borde egentligen plugga-känslan” är det väldigt skönt med omväxlingen som arbetsperioderna ger, där man jobbar under dagen och
faktiskt är ledig på fritiden. Det känns också
meningsfullt att få implementera de kunskaper jag samlat på mig i skolan sedan sist och
känna att jag utvecklas på arbetsplatsen.

Vad vill du göra efter examen?

Vilket yrke har du idag?

Foto: Privat

Foto: Privat

Hur var det att varva
teori och praktik?

C O-OP E N E R GIS Y S TE MIN GE N JÖR S P R OGR A MME T

Jag är inte helt säker, men det är viktigt för
mig att syssla med något som är betydelsefullt för samhällsutveckling och miljö då det
var det som gjorde att jag sökte mig till min utbildning. Med stor sannolikhet börjar jag min
karriär på företaget där jag har praktik, eftersom det på sätt och vis är vad företagen får ut
av Co-op-samarbetet, chansen att fånga upp
nya ingenjörer. Sedan får jag se vart det leder!

Högskolan i Gävle
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Några ord från våra Co-op-företag
”Säkert dricksvatten och effektiv avloppsrening är framtidsfrågor och VA-branschen står inför stora utmaningar.
Därför tycker vi att det är mycket glädjande att Högskolan
satsar på en viktig utbildning med bra framtidsutsikter."
Lena Blad
VD, Gävle Vatten

”Vi har som ett av Europas stora teknikkonsultföretag
med ca 9 000 anställda ett stort behov av att rekrytera
ingenjörer. Energifrågor är ett av de områden där vi ser
en kraftigt ökad efterfrågan vilket innebär att vårt behov
av att rekrytera energiingenjörer är stort. Energiingenjörer
med Co-op-utbildning kommer att vara extra intressanta
för oss att anställa."
Ulf Hedman
Affärsområdeschef
Ramböll Sverige AB

" Vi skapar ett naturligt band till en student där vi dels kan
påverka utbildningen men framför allt lär känna hur personen fungerar socialt. Man kan se Co-op som en fyra års
lång anställningsintervju."
Per Sundin
Affärsutvecklare/Marknadsområdeschef
ÅF Infrastructure
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”Miljöingenjör, inriktning VA-teknik har ett bra upplägg
som ger studenterna en bred utbildning och en bra grund
inför arbetslivet.”
Emma Persson Michaela Alsmyr
VA-konsult
VA-utredare
WSP Sverige AB

”Med Co-op har vi chans till tidiga rekryteringar där
arbetsperioderna ger studenten kunskaper från vår
verksamhet. Vi ser det som en strategisk möjlighet både
för oss och studenterna."
Daniel Brolin
Engineering Manager
Rimaster Development AB

”Behovet av automationsingenjörer hos oss ökar och vi
kommer inom de närmaste åren ha ett stort behov av
kreativa och lösningsorienterade personer som kan hjälpa
oss på vägen mot ett hållbart samhälle. Vi kommer behöva
anställa ingenjörer inom flera delar av verksamheten och
inte minst inom automation. Jag ser mycket positivt på att
denna utbildning nu kan erbjudas i Gävleborgs län där
Billerudkorsnäs sedan länge har en stark närvaro.”
Sofie Johansson
Chef Teknik Projekt & Underhåll
BILLERUDKORSNÄS

Högskolan i Gävle
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P E R S O N A L - O CH ARBET SL IVSPROGRAM M ET

Studier med
fokus på
samarbete
Studenterna på PAprogrammet arbetar nära
arbetslivet under hela
studietiden. Här spelar
våra kontaktorganisationer
en viktig roll.
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VILL DU VETA MER?
Kontakta Eva Boman,
utbildningsledare
eva.boman@hig.se

När studenterna börjar sin utbildning på Högskolan i Gävle delas de in i grupper om sex
personer.
– Det finns en tanke med att de inte får välja
grupperna själva. På samma sätt som i arbetslivet får de lära sig att samarbeta med olika
personer och hantera eventuella konflikter,
berättar Eva Boman som är utbildningsledare
för programmet.

De får sedan redovisa resultatet, vilket ofta
ger organisationen ny kunskap och ett tillfälle
att reflektera över hur de själva arbetar. Eva
berättar att de även bjuder in kontaktpersonerna till samverkansluncher med föreläsning. De får då chansen att träffa andra inom
branschen och fylla på med ny inspiration.

Varje grupp får en organisation med en kontaktperson som följer dem under ett år. I varje
delkurs får studenterna minst en uppgift som
ska lösas i samarbete med organisationen.
Det kan till exempel handla om att fördjupa
sig i hur de arbetat med rekrytering, internkommunikation eller hälsofrämjande insatser.
– Uppgiften tolkas även mot litteraturen och
på så sätt får studenterna en koppling mellan
teori och praktik.

Studentgrupper och kontaktorganisation byts
efter ett år. Under utbildningstiden gör studenterna även fyra individuella fältstudieveckor.
Men då väljer de själva plats.
– Utbildningen har funnits sedan 2008 och
har haft samma struktur sedan dess, även
om innehållet har utvecklats. Till varje klass är
10 organisationer knutna, vilket innebär att vi
idag samverkar med ett 30-tal organisationer
och företag i regionen.

“Vi samverkar
med ett 30-tal
organisationer
och företag.”
Eftersom studenterna hela tiden jobbar tillsammans får de förståelse för hur man sätter
samman grupper och löser konflikter. Alla har
psykologi som huvudämne. På så sätt hålls
klasserna samman under hela studietiden.
– Vi ser det som en fördel för studenterna. De
följs åt under tre år och kan bilda nätverk, som
är viktiga när de börjar arbeta.

Högskolan i Gävle
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LISA WAGENIUS
Employer Branding Specialist
Sandvik Materials Technology

Foto: Privat

Studenterna
utmanar oss
Cirkeln är sluten. Lisa Wagenius har själv varit student
på PA-programmet. Idag arbetar hon på Sandvik och är
kontaktperson för studenter på Högskolan i Gävle. Nu kan
hon se värdet av samverkan, även från företagets sida.

Lisa minns sin tid som student och hur roligt
det var att möta företag och organisationer
som var engagerade. Idag förstår hon att det
handlar om ett utbyte.
– Vi på Sandvik har stor nytta av det här. Till
exempel hade vi nyss några studenter som läste
ekonomistyrning. De gjorde personalrelaterade
kalkyler som vi sedan använde som underlag
för beslut i några olika personalfrågor. Samtidigt som studenterna hade användning för
det i utbildningen.
Hon är nu kontaktperson åt en grupp som går
första året på PA-programmet. Dessutom sitter
hon med i utbildningsrådet.
– Det är roligt att kunna vara med och påverka.
Där träffar jag andra som arbetar inom samma
område. Tillsammans kan vi ge en övergripande bild av vilka kompetensbehov som finns.

“Nu i efterhand
ser jag att
upplägget på
utbildningen
var väldigt bra.”

Hon berättar att det är ett sätt för Sandvik att
hålla sig à jour med vad som händer inom HR.
Studenterna ställer också mycket frågor som
utmanar organisationen.
– Det är bra att utmana oss. Vi får tänka till
kring varför vi arbetar på vissa sätt, så det blir
en utveckling även för oss.
Lisa började PA-programmet när det startade,
för ungefär tio år sedan. Då hade hon jobbat
som chef i några år och tyckte personalområdet
kändes spännande. Hon trivdes jättebra som
student. Samarbetet i studiegrupperna var stundtals en utmaning, men hon lärde sig mycket.
Särskilt om hur människor kan samarbeta.
– I början tyckte vi att det var för lite praktik.
Men det blev mer i och med fältstudierna i slutet
av utbildningen. Nu i efterhand ser jag att upplägget var väldigt bra. Vi blev förberedda på
vad som väntade och det var värdeskapande
även för företagen.
Lisa fick arbete direkt efter studierna. Hennes
uppsats gav henne en projektanställning inom
Gävle kommun och ett halvår senare dök jobbet
på Sandvik upp, då via ett bemanningsföretag.
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för såväl individen som den framtida arbetsgivaren. Det är ett konkret exempel på vad vi
diskuterar i branschrådet.

FA S T I G H E T S MÄKL ARPROGRAM M ET

Det handlar om
att ge och ta

En annan sak som diskuteras i rådet är den
höga personalomsättningen inom branschen.
Till exempel har Högskolan varit drivande i
frågan om garantilön för nya mäklare. När
de för första gången tog upp frågan med de
största aktörerna fick de svaret: Aldrig i livet!
Men numera har garantilönen blivit verklighet
på de flesta byråer.
– En viktig del i vår samverkan är samarbetet
med Högskolemäklarna. Det är en ideellt driven
studentförening som arrangerar ett 20-tal företagspresentationer och event per år. I februari
arrangerar de Mäklardagen, som är den enskilt
viktigaste årligt återkommande rekryteringsdagen i branschen.

Eftersom Högskolemäklarna ger rekryteringsmöjligheter kan vi också ställa krav på våra
gästföreläsare, att de fokuserar på det som är
relevant för våra kurser.
– Vi är oerhört tacksamma för det arbete och
engagemang Högskolemäklarna lägger ner.
Det är en central del i den upplevda kvalitén
att vara mäklarstudent vid Högskolan i Gävle
och något vi i lärarkåren aldrig skulle kunna
åstadkomma på egen hand.
Han säger att framgångsreceptet är att vårda
relationerna med branschen och Högskolemäklarna.
– När alla bidrar från sitt håll skapas en helhet som är svår att överträffa. Det handlar om
att ge och ta i olika sammanhang. Så måste
vi tänka, om vi ska fortsätta att utbilda landets
mest attraktiva mäklarstudenter.

Samverkan med branschen och studentföreningen
är viktiga delar i vårt fastighetsmäklarprogram.
Och det ger resultat. När det gäller upplevd kvalité
ligger programmet i topp hos såväl studenter som
mäklarbranschen. Utbildningsledare Jonas Molin
berättar om hur framgångsrik samverkan kan se ut.
– Vi har ett mycket bra samarbete och löpande dialog med branschen. Det har vi haft under
lång tid och kontakterna är något vi värdesätter och vårdar. Den första frågan vi ställer
oss är: Vad kan vi bidra med till branschen?
Naturligtvis givet våra ramar och förutsättningar, men har du den attityden får du ett
engagemang tillbaka.
Han tar upp branschrådet som ett exempel.
– Egentligen heter det utbildningsråd. Men
vi säger branschråd externt. Det ger ett signalvärde, att det är kompetensförsörjningen i
mäklarbranschen som är i fokus.
Jonas berättar om sin kollega Mats Lövgren
som är biträdande utbildningsledare. Han har
tidigare drivit ett framgångsrikt mäklarkontor
som ägare och franchisetagare.
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– När han kom till Högskolan i Gävle började han
direkt fråga sina gamla kollegor och ledande
personer i branschen vad de önskade av Högskolan. Han hade de kommersiella dragen som
vi saknade. Vi behövde visa att vi menade allvar.
I branschrådet sitter HR-chefer från de fyra
största mäklarfirmorna i landet, representanter från två branschorganisationer, Jonas
och Mats från Högskolan och även två studenter från varje årskull.
Han berättar att studenterna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Det finns byråer
som rycker i dem redan vid inspark.
– I grunden är det fantastiskt kul, men vi vill
få chansen att uppmana dem att känna sig för
och djupare förstå vad yrket handlar om innan
de gör sina karriärval. Rimligen blir det bättre

”Vad kan vi
bidra med till
branschen?
VILL DU VETA MER?
Kontakta Jonas Molin,
utbildningsledare
jonas.molin@hig.se

Högskolan i Gävle

31

Högskolan
ser långt
utanför sitt
uppdrag

–Jag måste beundra Högskolan i Gävle att de har ett
branschråd. Visst finns det
andra högskolor som har
och har haft det, men aldrig
så regelbundet och seriöst.
Jag skulle aldrig drömma
om att missa ett möte, säger
Elisabeth Fogelström som
är HR- och Rekryteringschef
på Svenska Mäklarhuset.

Foto: TT Bildbyrån/Shutterstock

I branschrådet får hon en chans att påverka
innehållet i utbildningen och får ta del av tankar
och idéer. Det ger mycket tillbaka till Svenska
Mäklarhuset.
– Visst har vi ofta olika åsikter. Men vi känner
varandra bra och vågar därför vara öppna.
Hon berättar att de tar upp många viktiga
frågor i rådet. Till exempel branschens ansvar
efter att studenterna kommit ut i arbetslivet.
Mäklaryrket handlar till stor del om försäljning.
Du ska möta en person i hemmet och få ett stort
förtroende, det gäller trots allt en miljonaffär.
– Det finns en tradition i mäklarbranschen att
man är ”utbildad och klar” när en student tar
examen. Men en av de saker Högskolan i
Gävle gjort oss uppmärksamma på är att vi i
branschen har ett ansvar. Vi behöver se till att
ha en bra introduktion och plan för de nyanställdas utveckling. Det måste bli en bra övergång mellan det akademiska och verkligheten.
Hon berättar att det finns många områden
som de jobbat med i branschrådet.
– Vi har till exempel diskuterat vikten av en ut-
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S V E N S K A M Ä K L ARHUSET OM BRANSCHRÅDET

vecklingsplan för mäklare som jobbat 2–3 år.
Det finns få tydliga karriärvägar i branschen. Vi
har pratat om frågor som hur en chef kan hjälpa
den anställde att komma vidare, så att personen fortsätter att utvecklas och stannar kvar.
Hon säger att Mats Lövgren och Jonas Molin
på Högskolan tillsammans har gjort underverk
med utbildningen. De har kombinerat branschkunskap med det
akademiska. De driver
frågor hårt, är ettriga
och ger sig inte.
– Högskolan ser långt
utanför sitt uppdrag,
som egentligen är att
utbilda mäklare. Men
de har sånt engagemang och omtanke,
de vill att studenterna
kommer ut i en bättre bransch.

“De är
ettriga
och ger
sig inte.”

Hon berättar att efter varje möte frågar Mats
och Jonas alltid ödmjukt: Tycker ni att det
finns en poäng med att vi har de här mötena?
De får alltid samma svar.

Högskolan i Gävle
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K ON TA K T

Vill du
veta
mer?

Nyfiken på

Hur kan Högskolan i Gävle
hjälpa ert företag?

Nu har du fått några smakprov på hur vi arbetar med
samverkan. Du hittar fler
exempel på hig.se.
Är du intresserad av att samverka med Högskolan i Gävle?
Välkommen att kontakta oss
samverkansansvariga!

JOAKIM HELMBRANT

ANNA JANSSON ÅKERSON

Tel: 026-64 89 05
joakim.helmbrant@hig.se

Tel: 026-64 87 90
anna.jansson@hig.se

Centrala samt övergripande samverkansfrågor

Akademin för hälsa och arbetsliv

I Industrisamtalet diskuterar vi idéer och samarbeten.
När företag i regionen står inför utmaningar bidrar vi gärna
till lösningar genom vår utbildning och forskning.
Har du en idé eller är nyfiken? Hör av dig, samtal pågår!
ANNA NÄSMAN

CATARINA CARLSSON

Tel: 026-64 89 88
anna.nasman@hig.se

Tel: 070-751 97 73
catarina.carlsson@hig.se

Akademin för teknik och miljö
kontakt

Joakim Helmbrant
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telefon

026-64 89 05

e-post

joakim.helmbrant@hig.se

Akademin för utbildning och ekonomi

Högskolan i Gävle
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Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 140001:2015
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