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Begreppslista  

Lastcykel   En vidareutveckling av en vanlig cykel som möjliggör 
  att man kan ta med sig bagage på ett enkelt vis.  
  Tanken är då att det ska vara ett både  
  kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till en bil. 

 

CEP  CDIO Enabling Platform, möjliggör och underlättar 
implementering av CDIO standarden på flera sätt 
bland annat genom att katalysera integrationen 
mellan kurser i läroplanen  

. 
 

  



 
 

Sammanfattning 

Följande rapport presenterar resultatet av en intervjubaserad undersökning med syftet att vidare 
utforska CDIO Enabling Platform (CEP) modellens potential, ur Linköpings universitets 
och företags perspektiv. 

CEP, en modell för integrerat lärande, är ett resultat av forskning inom 
ingenjörsdidaktik och produktutveckling, vid institutionen för Ekonomisk och Industriell 
utveckling på Linköpings universitet. Modellen innefattar en fysisk ”läroplattform”  i form 
av en reell eller fiktiv produkt kring vilken flera kurser under en termin kan mötas och 
integreras.  

En möjlighet som uppstått i samband med CEP modellen är tillfället att involvera 
externa företag och därmed verkliga scenarion betydligt tidigare i ingenjörsutbildningen. 
För att vidare utreda på vilka sätt företag kan utgöra en del utav CEP plattformen samt 
utforska möjligheterna kring ett eventuellt samarbete mellan företag och Linköpings 
universitet har en rad intervjuer genomförts.  

Resultatet av intervjuerna visar att  det finns ett intresse hos företag att arbeta 
tillsammans med Linköpings universitet i ett CEP-baserat samarbete. I dagsläget är 
sex företag och höga kustens industrigrupp som i sig representerar fjorton företag 
intresserade av att samarbeta med Linköpings universitet när en CEP-baserad 
läroplattform är färdigutvecklad. Intervjuresultaten ligger även till grund för 
rekommendationer för vidare arbete med CEP plattformen och ett eventuellt 
erbjudande till företag gällande ett samarbete.  

Abstract 

The following report presents the result of an interview based investigation with the aim to 
further explore the CDIO Enabling Platform (CEP) potential from Linköping university’s 
and companies point of view.  

CEP, which is a model for integrated learning, is a result of research within engineering 
didactics and product development at the department of Economic and Industrial Development 
at Linköping university. The model includes a physical “learning platform”, in the form of a 
real or fictive product, where several courses can meet and integrate during the course of a 
semester.  

In connection to the CEP model the opportunity to involve external companies has 
arisen and thereby the chance to introduce real life scenarios considerably earlier in 
the engineering education. In order to further explore in what way companies can be a 
part of the CEP platform a series of interviews have been carried out.  The results of 
these interviews show that there are companies with an interest in working with 
Linköping university regarding a CEP-based collaboration. At the present time six 
companies and höga kustens industrigrupp, which represents fourteen companies, 
have expressed their interest in working with Linköping university when a CEP platform 
is fully developed.    

The interview results have also been the foundation of a set of recommendations for 
further work with the CEP platform and guidelines to consider when shaping a future 
offer to companies regarding a CEP-based collaboration.  
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Bakgrund och syfte  

I arbetet med att kontinuerligt förbättra undervisningen på Linköpings universitet har 
en modulär lastcykel utvecklats. Bakgrunden till utvecklingen av lastcykeln är att 
forskning inom ingenjörsdidaktik och produktutveckling vid institutionen för Ekonomisk 
och industriell utveckling har resulterat i en ny modell för integrerat lärande: CDIO 
Enabling Platfom (CEP). En djupare inblick i detta arbete återfinns i konferensbidraget,  
Hallberg, (2016). 

CEP modellen innefattar en fysisk ”läroplattform” i form av en reell eller fiktiv produkt, 
i nuläget en lastcykel. Plattformen utformas så att flera parallella kurser och discipliner 
ges möjlighet till integrering, vilket anses vara fördelaktigt ur ett lärandeperspektiv. 
Utöver en större integrering av kurser internt ger CEP modellen möjligheten att 
involvera externa företag under utbildningens gång. Traditionellt sett möter 
ingenjörsstudenter verkliga scenarion och företag i ett senare skede under 
utbildningen, ofta i samband med projektkurser och examensarbeten. Kan man med 
hjälp av CEP modellen introducera företag och verkliga scenarion betydligt tidigare i 
ingenjörsutbildningen anses detta vara något som kan gynna både utbildningen och 
deltagande företag i olika aspekter.  

För att vidare utforska CEP modellens potential, ur Linköpings universitets och 
företags perspektiv, har ett uppdrag utförts i samarbete med sommarmatchen på Liu 
innovation och forskare Peter Hallberg på Linköpings Universitet. 

Syftet med samarbetet har varit att vidare utreda på vilka sätt företag kan utgöra en 
del utav CEP plattformen samt kommunicera med företag om ett eventuellt samarbete 
med universitet.  

 

 
Exempel på hur olika kurser kan integreras i en produkt, i detta fall en lastcykel. 
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Metod och genomförande 

Projektet utfördes i följande fem steg:  

1. Sammanställning av kontaktlista med intressanta företag och kontaktpersoner   
2. Sammanställning av en PDF som förklarar CEP på ett överskådligt sätt 
3. Mailutskick till företag på kontaktlistan 
4. Telefonintervjuer   
5. Analys av insamlad data, resultat och slutsats  

 

1. Samanställning av lista med intressanta företag och kontaktpersoner  

De företag som valdes ut baserades på kriterierna: 

 Företaget ska ha någon form av bas i Sverige och helst egen tillverkning inrikes  
då detta anses underlätta ett eventuellt samarbete.   

 Företagets huvudsakliga syssla/produkt ska på något sätt kunna beröra 
kurserna som går under tredje terminen på MI linjen på Linköpings universitet, 
det vill säga: CAD, Strömningslära och värmeöverföring, reglerteknik, hydraulik 
och pneumatik samt hållfasthetslära. Detta eftersom denna termin har varit 
utgångspunkten för utvecklingen av tidigare nämnd lastcykel.   

Företagen delades även upp i medelstora till större företag och mindre företag. 
Därefter eftersöktes företag via nätet som uppfyllde satta kriterier och en lista 
samanställdes. Även kontaktpersoner på företagen identifierades, oftast i form av 
företagets VD.   

Listan över intressanta företag och kontaktpersoner kan utläsas i bilaga O och P. 

2. Sammanställning av en PDF som förklarar CEP på ett överskådligt sätt 

För att på bästa sätt kunna förmedla tanken bakom ett eventuellt samarbete baserat 
på CEP till företagen samanställdes en PDF. Denna bifogades med mailutskicken till 
företagen så att personen vid intresse hade möjligheten att läsa vidare om konceptet 
CEP. Denna PDF återfinns i bilaga L. 

3. Mailutskick till företag på kontaktlistan 

Ett mail skickades ut till ca 30 företag på listan. Mailmallen återfinns i bilaga M.   

4. Telefonintervjuer  

Telefonintervjuer bokades in och utfördes främst med de företag som svarade på det 
utskickade mailet, men även med företag som ej svarat på mail men varit kontaktbara 
via telefon. Intervjuerna genomfördes enligt en intervjumall som återfinns i bilaga A. 

5. Analys av insamlad data, resultat och slutsats  

Insamlad data i form av intervjusvar, mailkonversationer och övrigt material 
analyserades och riktlinjer att ha i åtanke vid utformning av ett framtida erbjudande till 
företag om samarbete samanställdes.  
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Resultat och analys av insamlat material 

Totalt samanställdes en lista med 36 företag med bas och någon form av tillverkning i 
Sverige, se bilaga O och P. Ett mail skickades ut till kontaktpersoner på 32 av företagen 
varav någon form av kontakt upprättades med 13 av företagen på listan. Värt att notera 
är att Höga kustens industrigrupp inte är ett företag utan en intresseorganisation som 
representerar ca 14 företag.   

Huvudanledningen till att ”stora företag” så som Volvo, Scania och Saab m.fl. valdes 
bort var utgångspunkten att dessa företag redan har väletablerade samarbeten av 
något slag med universitet/högskolor. Samt att det kan ta längre tid att få tag på rätt 
kontaktperson på företaget, i det fallet är det lättare att kontakta högre uppsatta på 
mindre företag. Detta då projektet hade begränsat med resurser i form av tid. 

Anledningen till att kontakt inte upprättades med fler av företagen var dels på grund av 
tidsbrist och dels på grund av att projektet påbörjades i början av sommaren då 
majoriteten av anställda på företag är på väg att ta semester vilket försvårade kontakt. 
Hade projektet varit förlagt vid ett annat tillfälle hade utfallet troligtvis varit annorlunda. 

Sen är det värt att ta i beaktande att majoriteten av de företag med vilka kontakt 
upprättades var sådana som svarade på mailet som skickades ut. Övriga kontaktades 
direkt via telefon, för att sedan hänvisa till mailet. Generellt sett är känslan att många 
är villiga att avsätta tid att prata om det inte handlar om för mycket tid. Det var inte allt 
för svårt att kontakta personer som inte hade läst och svarat på mailet.  

Telefonintervjuer 

Totalt intervjuades 8 representanter för olika företag varav en person på höga kustens 
industrigrupp som i sig representerar ca 14 företag. Peter har sedan tidigare även kontakt med 
VD Johan Erlandsson på företaget Velove, där Johan bland annat har uttryckt vilka områden 
han kan tänka sig samarbeta inom.  

Alla som intervjuats tyckte att CEP modellen lät intressant, framförallt i den aspekt att 
det inte är allt för resurskrävande för företag att delta, då de flesta företag anser sig ha 
begränsat med resurser att avsätta. Två av de intervjuade representanterna avböjde 
ett vidare samarbete med hänvisning till att de redan har pågående samarbeten med 
andra universitet/högskolor. Men samtliga representanter gav sitt godkännande till att 
kontaktas framöver om det uppkommer fler frågor.  

Följande företag har uttryckt ett  Intresse av att samarbeta med Linköpings universitet 
baserat på CEP modellen:    

1. Höga kustens industrigrupp ( ca 14 företag)  
2. Velove  
3. NIBE  
4. GB Tank AB 
5. Thule   
6. Sapa  
7. Re-board  

För mer ingående information om företagen se bilagor D, J, F,C, I, G och H. 
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Sammanställning av intervjusvar 

Följande avsnitt presenterar en samanställning av samtliga intervjuer, dessa kan i sin helhet 
utläsas i bilaga B till I. Samt mailkontakt mellan Peter Hallberg och Johan Erlandsson, bilaga 
J och områden som företag inom höga kusten vill samarbeta inom, bilaga K. 

Fråga 1.   Hur marknadsför ni er mot studenter i dagsläget och ser ni studenter 
 som kunder eller blivande anställda? 

Ungefär hälften av de intervjuade företagen bedriver aktiv marknadsföring mot 
studenter i form av deltagande på arbetsmarknadsdagar. Andra hälften av företagen 
bedriver ingen aktiv marknadsföring mot studenter. Men majoriteten av de intervjuade 
ser samarbeten i olika former med universitet som kontaktytor och därigenom som en 
sorts marknadsföring i sig.  Många av de tillfrågade företagen ser studenter som 
blivande anställda , ett par har inte tänkt i dessa banor. I många fall har företagen blivit 
kontaktade av studenter/ universitet och inte vice versa.  

Bedriver aktivt 
marknadsföring mot 
studenter

 

Ser samarbeten som indirekt 
marknadsföring  

 

Är aktiva på 
arbetsmarknadsdagar  

 

Ser studenter som  
blivande anställda  

 

 

Fråga 2.   Har ni anställt/arbetat med nyexaminerade studenter och finns det 
något ni anser att nyexaminerade studenter typisk saknar? 

De flesta av de intervjuade tyckte att det som nyexaminerade studenter saknar är 
arbetslivserfarenhet. Några uttryckte även att de tyckte att nivån på studenterna de 
träffat på har varit väldigt hög. Dock uttryckte även ett par även att mer praktisk 
kunskap hade varit fördelaktigt för att minska på klyftan mellan teori och verkligheten 
som de flesta ingenjörer kommer att arbeta i.  Ett företag uttryckte även en önskan om 
bättre kunskaper inom vissa programvaror så som Solid Works och Excel samt 
projektledning med motiveringen  att detta skulle bidra till en kortare startsträcka efter 
examen. 

Nyexaminerade saknar 
arbetslivserfarenhet

Mer praktisk kunskap krävs  Kompetensnivån på 
universitetsstudenter är hög 
  
 

Nyexaminerade studenter  
saknar ibland kunskaper inom  
vissa programvaror  
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Fråga 3.  Vad skulle vara drivkraften för er med ett samarbete med ett tekniskt 
universitet? Vad är ett förväntat resultat av ett samarbete?  

˗ Eventuella förväntningar… 
˗ Vad har ni hört?  
˗ (t.ex. Mock-ups, prototyp, utredning, rapport, folder etc.) 

Drivkraften bakom ett samarbete med ett tekniskt universitet varierar stort mellan 
företag. Vissa vill ta del av studenternas nytänkande och andra vill få tillgång till 
universitetets resurser i form av utrustning och forskare. Andra vill främja framtidens 
industri. Ett företag uttryckte även att utfallet av ett samarbete med universitet sällan 
resulterar i något användbart för företaget att samarbete är något man gör främst för 
universitetets skull.. Men majoriteten av företagen som intervjuades har en bra bild av 
att samarbeta med studenter och universitet och anser att utfallet av samarbete ofta 
är användbart för företagen.   

Områden för förväntat resultat vid samarbete 

 

 

Fråga 4. Skulle ett samarbete med universitetet kunna vara en form av 
 rekryteringsprocess eller en reklampelare för ert företag? 

˗ Har ni tidigare anställt studenter som ni samarbetat med?  

Majoriteten av de intervjuade tycker att ett samarbete är en sorts indirekt reklam för 
företaget och att det skulle kunna vara en form av rekryteringsprocess. Dock är de 
bara ett fåtal av de intervjuade som anställt studenter i direkt anslutning till ett 
samarbete, detta av olika anledningar.  

Samarbeten är indirekt reklam 
och/eller en form av rekrytering  

 

Rekrytering/ Reklam är inte den 
primära drivkraften för ett 
samarbete 

 

Har anställt i direkt anslutning till ett 
samarbete med universitet  
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Fråga 5.  Har ni sedan tidigare erfarenhet att samarbeta med universitet eller 
 högskola? 

˗ I sådana fall hur? I vilken form, omfattning, nivå? 

Många av företagen har varit i kontakt med ex-jobbare på ett eller annat sätt. Vissa av 
företagen har själva tagit initiativ till kontakt med universitet/högskolor medans andra 
företag blivit kontaktade av studenter.  Mer än hälften av företagen har tidigare 
samarbetat med universitet på olika sätt. Ett par av företagen har även varit 
involverade i internationella samarbeten. Bland de som har haft samarbeten är en klar 
majoritet nöjda med utfallet av samarbetena som bestått av allt ifrån innovationsprojekt 
och föreläsningar till ex-jobb och Case baserade uppgifter. Dock förekommer även 
tanken att det är mer tidskrävande än givande att samarbeta med universitet hos vissa 
företag. 

  Har träffat på ex-jobbare  
 

 

Har inte tidigare samarbetat 
med studenter  

 

Företaget har vänt sig till 
universitet/högskola 

 

Företaget har på något  
sätt blivit kontaktat av 
universitet/högskola 

 

 

Fråga 6.  Hur jobbar ni med produktutveckling i företaget idag?  

˗ Internt externt? Konsulter? 
˗ Antal som jobbar med produktutveckling  

Majoriteten av företagen jobbar med produktutveckling internt. Av dessa jobbar vissa 
enligt en strukturerad produktutvecklingsprocess medan andra jobbar efter 
kundönskemål och har en mer sporadisk produktutveckling. Storleken på 
produktutvecklingsavdelningarna på företagen varierar mellan att bestå av ett fåtal 
personer till större avdelningar på hundratals anställda. Övriga företag jobbar inte 
enligt en uttalad produktutveckling av olika skäl, bland dessa är det vanligt att man 
istället hyr in externa tjänster när behovet uppkommer.  Oftast vid produktutveckling 
eller tester av olika slag.   

Bedriver 
produktutveckling internt  

 

Hyr in externa tjänster vid 
behov av produktutveckling  

 

Bedriver ingen egen 

produktutveckling   
 

 

Har en väldefinierad 
process/struktur vid 
produktutveckling  
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Fråga 7.  I vilken utsträckning tror ni att ni skulle ha nytta av ett samarbete 
 i er produktutvecklingsprocess, eller på andra plan? 

De flesta företag anser att ett samarbete med universitet kan ge upphov till användbara 
resultat. I vilken utsträckning varierar mellan företagen. Att få hjälp med 
produktutvecklingen skulle vara till stor hjälp för ett par av de intervjuade, andra 
upplever att de redan har en välfungerande produktutvecklingsprocess. Det 
förekommer även att företag som inte satsar på att ha en egen produktutveckling 
istället hyr in tjänster vid behov, i dessa fall skulle företagen ha stor nytta av ett 
samarbete beroende på utfallet. Andra plan som de intervjuade utryck att ett 
samarbete skulle göra nytta är att studenterna skulle bidra med ett nytänkande och 
vidga företagets vyer. Ytterligare, mer konkreta områden, som de intervjuade uttryck 
att de skulle ha nytta av ett samarbete inom återfinns på sida 10 samt bilaga J och K.  

Anser sig ha liten nytta av utfallet 
vid ett samarbete  

 

 

Anser sig ha stor nytta av ett 
samarbete gällande produktutveckling 

 

Anser att nytta kan erhållas på  
flera plan genom ett samarbete      

 

 

Fråga 8.  På företag som t.ex. Scania arbetar man på så sätt att man samlar 
 upp ”problem” och vidareutvecklingar som sedan t.ex. blir exjobb, 
 finns det processer eller en intern organisation för sådant på ert 
 företag? 

Många av de tillfrågade företagen har inte någon uttalad organisation/process för att 
samla upp problem, idéer eller vidareutvecklingar. Men även om det inte arbetar aktivt 
med detta fångar mer än hälften av företagen på ett eller annat sätt upp problem, idéer 
eller vidareutvecklingar och jobbar med dessa på en rad olika sätt. Vissa jobbar internt 
medan andra hyr in tjänster utifrån. Det förekommer även att ex-jobb genereras av 
exempelvis vidareutvecklingar och nya frågeställningar.  

 Företaget jobbar på något sätt aktivt med idéer och 
vidareutvecklingar   
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Fråga 9.  Tror du att denna typ av samarbete skulle göra våra studenter mer 
 förberedda/anställningsbara? 

Observera: Innan denna fråga ställdes förklarades tanken bakom CEP övergripligt dvs att flera 
kurser skulle integreras med en verklig produkt eller ett verkligt scenario som ett företag skulle 
bidra med.   

Samtliga intervjuade anser att ett samarbete baserat på CEP skulle göra studenter 
mer förberedda för arbetslivet och därmed mer anställningsbara. Utöver detta 
uttrycktes även faktumet att det är bra att komma i kontakt med näringslivet av 
anledningar som att få mer verklighetsanknytning, mer praktisk kunskap och för att 
man som student skall kunna få en bättre bild av vad man vill göra när man kommer 
ut i arbetslivet.  

Anser att ett CEP-baserat samarbete skulle göra studenter 
mer förberedda/anställningsbara  

 

 

Fråga 10. Hur många timmar/tid skulle ni kunna tänka er att avsätta vid ett 
 samarbete? Eller exempelvis rent monetärt, hur kan företaget bidra 
 med pengar, material, hyrbil etc.? 

Samtliga intervjuade anser att mängden resurser företaget är villigt att avsätta är svår 
att uppskatta på rak arm och att det beror på vilken nytta som kan fås ut av samarbetet. 
Men så lite resurser som möjligt var något de flesta uttryckte på ett eller annat sätt. 
Majoriteten av företagen anser att de har knappa resurser att tillgå, främst i form av tid. 
Detta innebär att de flesta inte har möjlighet att vara allt för involverade i ett samarbete 
om det inte finns ett stort intresse från företagets sida.  

 

Hur mycket resurser 
företaget är villigt att avsätta 
beror på förväntad nytta  

 

Har ont om resurser på 
företaget att avvara till 
samarbete med universitet  

Det är väldigt 
resurskrävande att 
samarbeta med universitet  

Det är värt att lägga ner resurser 
på att samarbeta med universitet  
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Fråga 11. Vad tror ni om ett CEP-baserat samarbete  och är det något ni är 
 intresserade av längre fram i tiden?  

Innan denna fråga ställdes beskrevs tanken med CEP som sådan att flera kurser skall ha en 
gränsyta mot samma produkt/delprodukt eller problem och att meningen är att företaget inte 
skall behöva lägga särskilt mycket resurser på samarbetet förutom att initiera det och avsluta 
det. Att universitetet har kapacitet att bygga egna prototyper osv.  

Samtliga intervjuade tycker att ett CEP-baserat samarbete låter intressant, ur ett 
företags perspektiv men även för studenter. Ett par företag tycker definitiv att detta är 
något man bör jobba för att göra verklighet av. En intervjuad uttrycker att denna form 
av samarbete kan vara givande på ett annat sätt än ex-jobb därför att det är större 
grupper av studenter som jobbar med produkten eller idén och på så sätt får man in 
fler synvinklar och bättre diskussioner. Sex av åtta intervjuade företag är intresserade 
att samarbeta med Linköpings universitet.  

Anser att ett CEP-baserat samarbete låter 
intressant ur ett företags perspektiv  

 

 

Vill ha vidare kontakt gällande ett CEP-baserat 
samarbete längre fram i tiden  
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Områden som företag uttryckt intresse att få hjälp med 

Ur intervjuerna är det främst två områden som sticker ut, dessa är: 
 

 Produktutveckling: Styra upp processen, komma med nya idéer   osv  
 Nytänkande: Att få tillgång till ny teori, nya sätt att se på saker, nya idéer osv   

 
Höga kustens industrigrupp har sammanställt en lista med områden där de företag 
som de samarbetar med har uttryck intresse av att utvecklas inom dessa är:  
 

1. Styrsystem 
2. Elektronik 
3. Mekanik 
4. Hydraulik 
5. Tryck 
6. Flöden 
7. Temperatur 
8. Produktion 
9. Produkt- och tjänsteutveckling 
10. Marknadsföring och försäljning  
11. Produktspecifika områden 

 

Hela listan med tillhörande underkategorier kan utläsas i bilaga K.   
 
Utöver detta har även Johan Erlandsson på, Velove sammanställt en lista med 
potentiella samarbetsområden, gällande lastcyklar, som exempelvis:  
 

1. Kaross och inredning 
2. Chassi 
3. Drivlina 
4. Container 
5. GPS 
6. Montering  

 
Hela listan med underkategorier kan utläsas i bilaga J.  
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Framtida erbjudande om samarbete till företag  

Nedan följer en beskrivning av vad man bör tänka på längre fram i tiden när CEP projektet är 
redo att initieras och det är dags att lämna ut ett konkret erbjudande gällande samarbete till 
företag. Riktlinjerna är dels baserade på intervjuerna, dels på Peter Hallbergs vision om hur 
CEP kan se ut i praktiken samt hur Liu relation beskriver ramarna för samarbete idag på 
hemsidan www.studentuppdrag.se.     

Ett potentiellt erbjudande bör minst bestå av följande tre delar:  

1. Beskrivning av vad företaget har att vinna på ett samarbete med Linköpings 
universitet   

2. Vad som krävs av företaget som uppdragsgivare 
3. Praktisk information om hur samarbetet kommer gå till  

Utöver detta kan exempel på tidigare lyckade samarbeten mellan företag och 
Linköpings universitet ge en mer konkret bild av vad man som uppdragsgivare kan få 
ut av ett samarbete.  

1. Vad har företaget att vinna på att samarbeta med Linköpings universitet? 

Ur intervjuerna framkommer det att företag ser universitetsstudenter som nytänkande 
och innovativa och detta är något man kan och bör använda som ”säljargument”. Något 
annat som belystes under intervjuerna var att universitetet har resurser i form av 
utrustning, verkstad, forskare och personal med kompetenser som företag inte alltid 
har tillgång till. Mindre företag har inte alltid en egen produktutvecklingsavdelning vilket 
öppnar upp för en möjlighet för universitetet att vara en form av ”temporär 
produktutvecklingsavdelning” för dessa företag.  

Unikt för CEP plattformen är också att flera kurser är involverade samtidigt och därför 
kan man som företag få sitt bidrag granskat ur olika perspektiv, även det bör man lyfta.  

 

Att tänka på:  
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2. Vad krävs av företaget som uppdragsgivare? 

Det bidrag som förväntas av företaget gällande ett CEP-baserat samarbete är främst 
att uppdragsgivaren kommer med ett verklighetsbaserat scenario, produkt eller behov 
av något slag som går att anpassa för CEP plattformen och berörda kurser. Det 
behöver nödvändigtvis inte kretsa kring en fysisk produkt. 

I intervjuerna framkom det att majoriteten av företagen känner att de har begränsat 
med resurser, främst i form av tid. Då tanken med CEP är att företag inte skall behöva 
avvara allt för stora resurser för att delta bör detta lyftas fram. Möjligen kan det behövas 
någon form av mailkontakt och eventuella förberedelser innan kursstart och sedan vid 
slutet (efter ca 6 månader) kommer det vara någon form av avlämning. Som det ser ut 
just nu uppskattas tiden till ca 1-2 dagar under en termin (en halv till en dag 
förberedelser + en halv till en dag för avlämning).  

Något som framkom under intervjuerna var att vissa företag upplever att samarbeten 
med universitet ofta sker på universitetets villkor och att detta kan leda till att företag 
inte känner att de får ut något av värde vid ett samarbete. Detta bör på något sätt 
motverkas, möjligtvis, genom att vara tydlig från början innan samarbetet inleds vilka 
ramar båda parterna har att jobba inom och se till att förväntningarna på det förväntade 
resultatet är rimliga.  

 

Att tänka på:  

 

 Ett CEP-baserat samarbete behöver inte vara resurskrävande för företaget. 

 Kraft bör satsas på att hitta en bra balans mellan vad företag och universitetet vill 
och hur en bra kompromiss kan uppnås.   

 Fundera på vilka kriterier ett bidrag från ett företag skall ha för att kunna passa in 
i CEP plattformen.  
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3. Hur går samarbetet till?  

Tanken med CEP är att företaget inte kommer att behöva lämna ut en fysisk produkt 
utan tillverkningen och konstruktionen av en eventuell prototyp kommer främst att ligga 
på universitetet. Men det är viktigt att företaget ställer upp med data om problemet eller 
produkten, gärna redan insamlade data. 

Studenterna kommer i de olika kurserna främst få stöd och coachning från universitetet. 
Men en kontaktperson på företaget, med kunskap om den process/produkt som ska 
förbättras, bör vara tillgänglig via mail under samarbetets gång.  

Man behöver klargöra hur resultatet kommer att återkopplas till företaget. Om någon 
form av redovisning skall hållas kan man bjuda in företaget om intresse finns.  Om 
företaget vill kan dom komma överens med studenterna om en muntlig presentation 
på företaget. En sådan görs till självkostnadspris och brukar vara mycket uppskattad. 

 

Att tänka på 
 

 Tydlighet gällande punkter som vem som har rätt till resultatet av samarbetet, 
eventuell sekretess osv  

 Praktisk information om hur långt kurserna sträcker sig och vad de innefattar. 

  När och hur företaget kommer kontaktas.  

 Överenskommelser om hur resultatet skall återkopplas. 
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Slutsatser och vidare arbete  

Resultatet av detta projekt visar att det finns ett intresse hos företag att samarbeta med 
Linköpings universitet baserat på CEP. Det är även fördelaktigt att ett samarbete av 
denna sort inte nödvändigtvis behöver vara resurskrävande ur deltagande företags 
perspektiv då det visat sig att resurser, främst i form av tid, är något som företag anser 
sig ha brist på.   

I dagsläget är sex företag och höga kustens industrigrupp som i sig representerar 
fjorton företag intresserade av att samarbeta med Linköpings universitet när en CEP- 
baserad läroplattform arbetats fram. Denna lista hade med stor sannolikhet kunnat 
utökas med fler företag om projektet fortgått under en längre tid och fler företag hade 
kunnat kontaktas.  

Nedan följer några punkter man skulle kunna arbeta med för att föra projektet vidare:  

 Jobba vidare internt  
Driva igenom utvecklingen av CEP modellen internt och skapa en dialog mellan 
kursansvariga. Undersöka om vissa kurser är mer lämpliga än andra för att 
integrera i ett CEP- baserat samarbete. 

 Ytterligare studera drivkraften för företag att samarbeta med Linköpings 
universitet och med hjälp av detta hitta en bra balans mellan vad företag och 
universitetet vill få ut av ett samarbete. Detta för att kunna utforma ett attraktivt 
erbjudande för framtida samarbetspartners. Man kan också undersöka 
skillnaderna mellan stora och mindre företag, i denna studie har främst mindre till 
medelstora företag kontaktats.   

 Arbeta fram tydliga kriterier för det bidrag ett företag skall komma med för att 
detta ska kunna passa in i CEP plattformen. Detta dels för att kunna sålla bort 
mindre passande bidrag och dels för att kriterierna kan fungera som riktlinjer för 
företaget vid utvärdering av potentiella bidrag.   

 Vidareutveckla den framtagna kontaktlistan.  
Man bör undersöka möjligheten att kontakta fler företag och eventuellt arbeta fram 
kriterier för vilka typer av företag som passar för ett CEP-baserat samarbete. Det 
kanske finns andra sökkriterier som passar bättre vid samanställning av en ny 
kontaktlista.  

 Skapa ett mer strukturerat sätt att fånga upp potentiella samarbetspartners. Ett 
alternativ eller kanske snarare ett komplement till att aktivt söka upp 
samarbetspartners är att skapa någon form av strukturerad kontaktyta dit företag 
som är intresserade av att samarbeta kan vända sig till. Om CEP modellen skall 
expanderas i ett senare skede kan detta underlätta då företag själva kan lämna 
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förslag på samarbetsområden. Denna kontaktyta behöver inte begränsas till att 
bara gälla CEP utan kan även användas för andra samarbeten, t.ex. i andra kurser, 
vid ex-jobb, kandidatprojekt m.fl.   
Liu Relation driver hemsidan www.studentuppdrag.se  där det utannonseras 
samarbetsmöjligheter i enskilda kurser på Linköpings universitet, detta kan vara en 
bra utgångspunkt till att hitta inspiration.  
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Bilagor  
 

A. Intervjumall  

Följande mall användes som grund under telefonintervjuerna. Den modifierades dock lite 
beroende på om företaget som kontaktades hade utryckt ett intresse för att samarbeta i 
framtiden eller endast ville bidra med att svara på frågor. Samt om  samtalet föregicks av 
mailkontakt eller om personen ringdes upp direkt utan garanti att denna läst mailet innan. 

Introduktion (max 20 sekunder):  

Hej mitt namn är Nisha Eroglu och jag ringer på uppdrag av Linköpings universitet.  

 Passar det bra att prata nu eller kan jag ringa upp när det passar dig bättre?  

Anledningen till att jag ringer är att vi har ett utbildningsprojekt med målet att skapa 
en starkare koppling mellan företag och universitet och som ett nästa steg i projektet 
kontaktar vi företag och ställer några frågor om hur ni arbetar med produktutveckling 
och eventuella samarbeten med universitet och högskolor. 

Börja här:  

 Vi kommer att behandla ca 11 frågor och jag kommer att anteckna det du säger, 
men tveka inte att avbryta och ställa frågor. 

Frågor:  

2. Hur marknadsför ni er mot studenter i dagsläget, Ser ni studenter som kunder eller 
blivande anställda? 
 

3. Vad ser ni att era ny exade studenter typisk saknar? 
 

4. Vad skulle vara drivkraften för er med ett samarbete med ett tekniskt universitet? 
˗ Eventuella förväntningar… 
˗ Vad har ni hört?  

 

5. Vad är ett förväntat resultat för er vid ett samarbete med universitet/högskola? 
˗ (t.ex Mock-ups, prototyp, utredning, rapport, folder etc.) 

 

6. Skulle ett samarbete med universitetet kunna vara en form av rekryteringsprocess 
eller en reklampelare för ert företag? 

˗ Har ni tidigare anställt studenter som ni samarbetat med?  
 

7. Har ni sedan tidigare erfarenhet att samarbeta med universitet/högskola? 
˗ I sådana fall hur? I vilken form, omfattning, nivå? 

 

8. Hur jobbar ni med produktutveckling i företaget idag?  
˗ Internt externt? Konsulter? 
˗ Antal som jobbar med produktutveckling  

 

9. I vilken utsträckning tror ni att ni skulle ha nytta av ett samarbete i sin 
produktutvecklingsprocess, eller på andra plan? 
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10. På företag som t.ex. Scania arbetar man på så sätt att man samlar upp ”problem” 
och vidareutvecklingar som sedan blir exjobb, finns det processer eller en intern 
organisation för sådant i er organisation? 
 

11. Tror du att denna typ av samarbete skulle göra våra studenter mer 
förberedda/anställningsbara? 
 

12. Hur många timmar/tid skulle ni kunna tänka er att avsätta? Öppen fråga 
˗ Rent monetärt, hur kan företaget bidra med pengar, material, hyrbil etc.? 

 

 Förklara ”Peters vision”:  

CEP:  

 Det slutgiltiga målet är att skapa en plattform där kurserna under en termin 
kretsar runt en produkt eller en del av en produkt eller en idé som ett företag 
kommer med. På så sätt får studenterna arbeta mot mer verklighetstrogna 
scenarion och företaget kan få hjälp att vidareutveckla produkter/idéer. 
 

 Tanken är att företaget inte skall behöva lägga stora resurser på detta, utan vara 
med i uppstart och avslut mer. Skolan kommer stå för att bygga eventuella 
prototyper/delar av prototyper.  
 

 Vad tror du om detta upplägg? Är detta något ni kan tänkas vara 
intresserade av i framtiden? 

 

Har du några frågor till mig? 

 

Framtida kontakt:  

 Är det ok att jag kontaktar dig igen i framöver ifall det uppkommer fler frågor? 
 Om och när Peter skickar ut erbjudandet, 

 
 

 Kontaktuppgifter:     
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B. Intervju med Patrik Svensson på ABU Garcia  

Datum: 2016-06-27 

Om ABU Garcia: Säljer och tillverkar sportfisketillbehör  

Kontaktperson: Patrik Svensson (Vice President PI Durables) 
 

Kontaktuppgifter:  Ok att kontakta Patrik framöver  
Mail: patrik.svensson@purefishing.com 
Kontorstelefon: +46 454 88609 
Mobiltelefon Sverige: +46 708 809109 
Mobiltelefon USA: +1 803 451 1931 

 
Generellt:  

ABU Garcia i Sverige har sedan tidigare ett samarbete med Blekinge högskola, det är 
därför inte aktuellt med ytterligare ett samarbete med Linköpings universitet i 
dagsläget.  

Frågor:  

13. Hur marknadsför ni er mot studenter i dagsläget, Ser ni studenter som kunder eller 
blivande anställda? 

Ingen marknadsföring i dagsläget, ser sig som ett litet företag. Ser inte 
studenter som kunder eller blivande anställda, inget Patrik funderat på. 
Oftast är det sportfiskeintresserade studenter som hör av sig, behöver 
sällan marknadsföra sig.  

 

14. Har ni anställt/arbetat med nyexaminerade studenter och finns det något ni anser 
att nyexaminerade studenter typisk saknar? 

Arbetslivserfarenhet generellt. Man tror man kan allt när man studerat, 
men det talar bara om att man kan studera bra.  

 

15. Vad skulle vara drivkraften för er med ett samarbete med ett tekniskt universitet? 
Vad är ett förväntat resultat för er vid ett samarbete med universitet/högskola? 

˗ Eventuella förväntningar… 
˗ Vad har ni hört?  
˗  (t.ex Mock-ups, prototyp, utredning, rapport, folder etc.) 

Patrik anser att ABU är ett litet företag och att större företag oftare 
samarbetar med forskare. Det kommer sällan ut något användbart vid 
samarbeten med Universitet. Något man gör för skolans skull mer.   

 

16. Skulle ett samarbete med universitetet kunna vara en form av rekryteringsprocess 
eller en reklampelare för ert företag? 

˗ Har ni tidigare anställt studenter som ni samarbetat med?  
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Aldrig tänkt på, inte i direkt anslutning till ett samarbete inte vad han 
visste i alla fall 

17. Har ni sedan tidigare erfarenhet att samarbeta med universitet/högskola? 
˗ I sådana fall hur? I vilken form, omfattning, nivå? 

Ja ett par samarbeten, bland annat Blekinge Högskola. Senast hade man 
ett innovationsprojekt. Patrik talar även om att ibland annonserar man ut 
ett projekt så får intresserade studenter anmäla sig ofta är det sportfiske 
intresserade elever som hoppar på det. 

18. Hur jobbar ni med produktutveckling i företaget idag?  
˗ Internt externt? Konsulter? 
˗ Antal som jobbar med produktutveckling  

 

Det är ca 100 personer världen över som jobbar med produktutvecklingen 
och rapporterar till Patrik. Dom har en väldigt väldefinierad 
produktutvecklingsprocess där produktutvecklingsavdelningen 
samarbetar med olika brand managers. De har olika möten, där de först 
sätter upp planeringen, sedan kommer de fram till en produktplan och 
sedan presenteras den ”färdiga produkten” efter detta så har man ett möte 
där man ”tittar i backspegeln” och tar feedback från servicepartners i 
beaktande osv.   

19. I vilken utsträckning tror ni att ni skulle ha nytta av ett samarbete i sin 
produktutvecklingsprocess, eller på andra plan? 

Tycker inte tidigare samarbeten hade gett konkreta resultat och att de 
har en väldefinierad/välfungerande produktutvecklingsprocess.  

20. På företag som t.ex. Scania arbetar man på så sätt att man samlar upp ”problem” 
och vidareutvecklingar som sedan blir exjobb, finns det processer eller en intern 
organisation för sådant på ert företag? 

Ja det sista mötet efter att en produkt släppts och man tittar till feedback 
och potentiella förbättringsmöjligheter.  Finns även en process för externa 
idéer men det är sällan det kommer in något intressant där. Man är 
generellt sett inte intresserad om der inte redan finns ett patent. 

21. Tror du att denna typ av samarbete skulle göra våra studenter mer 
förberedda/anställningsbara? 
 
Ja absolut  

22. Hur många timmar/tid skulle ni kunna tänka er att avsätta vid ett samarbete? 
(Öppen fråga) 

˗ Rent monetärt, hur kan företaget bidra med pengar, material, hyrbil etc? 
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Svårt att säga, beror på samarbetet. Olika för olika projekt. Men i och med 
att dom bara är tre personer i Svängsta blir det svårt, kan inte avsätta en 
hel gubbe för att svara på mail, handleda osv.  Allt handlar om utbytet, 
insatserna vs resurserna företaget måste lägga.  

Generellt sätt verkar det som om Patrik tycker att det krävs mycket 
resurser för att ha ett samarbete.  

Om CEP:  

Vid förklaring att tanken med CEP är att flera kurser skall ha en gränsyta mot samma 
produkt/delprodukt eller problem och att tanken är att företaget inte skall behöva 
lägga särskilt mycket resurser på projektet förutom att initiera det och avsluta det. 
Universitetet har kapacitet att bygga egna prototyper osv. Är detta något ni är 
intresserade av i framtiden? 

Detta tyckte Patrik lät intressant.  

Framtida kontakt:  

 Är det ok att jag kontaktar dig igen i framöver ifall det uppkommer fler frågor? 

Ja 

 Om och när Peter skickar ut erbjudandet. 

Eftersom Pär (VD) har sagt att de har fullt upp så är det som gäller. 
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C. Intervju med Christer Fängström på GB tank AB  

Datum:   2016-06-30 

Om GB tank AB:   GB Tank bedriver verkstadstillverkning av exempelvis cisterner, 
  tryckkärl och legotillverkning. 
 
Kontaktperson:  Christer Fängström (Design/Project Manager) 
 

Kontaktuppgifter:  Ok att kontakta Christer framöver   
Tel: 023-70 50 97 
Mail: christer.fangstrom@gbtank.se 

Generellt:  

GB tank AB är ett litet företag som idag inte sysslar med produktutveckling alls, kan 
vara intresserade av ett samarbete längre fram i tiden.  

Frågor:  

1. Hur marknadsför ni er mot studenter i dagsläget? Ser ni studenter som kunder eller 
blivande anställda? 

Bedriver ingen marknadsföring mot studenter. 

2. Har ni anställt/arbetat med nyexaminerade studenter och finns det något ni anser 
att nyexaminerade studenter typisk saknar? 

Inte anställt några nyexaminerade, men arbetslivserfarenhet saknas väl 
alltid. 

3. Vad skulle vara drivkraften för er med ett samarbete med ett tekniskt universitet? 
Vad är ett förväntat resultat för er vid ett samarbete med universitet/högskola? 

˗ Eventuella förväntningar… 
˗ Vad har ni hört?  
˗  (t.ex Mock-ups, prototyp, utredning, rapport, folder etc.) 

Visste inte riktigt, kanske att få hjälp med vissa beräkningar på exempelvis 
termodynamik och flöden. 

4. Skulle ett samarbete med universitetet kunna vara en form av rekryteringsprocess 
eller en reklampelare för ert företag? 

˗ Har ni tidigare anställt studenter som ni samarbetat med?  

Ja absolut, men har inte anställt några studenter då det inte funnits 
samarbeten då de sett vad studenter gått för.   

5. Har ni sedan tidigare erfarenhet att samarbeta med universitet/högskola? 
˗ I sådana fall hur? I vilken form, omfattning, nivå? 

Har aldrig samarbetat med ett universitet/högskola på så sätt att företaget 
kommit med en idé eller ett problem. Utan ibland har ex-jobbare och 
studenter kommit till dom med frågor.  
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6. Hur jobbar ni med produktutveckling i företaget idag?  
˗ Internt externt? Konsulter? 
˗ Antal som jobbar med produktutveckling  

Inte alls just nu, har inte tid. Ingen produktutvecklingsavdelning.  

 

7. I vilken utsträckning tror ni att ni skulle ha nytta av ett samarbete i sin 
produktutvecklingsprocess, eller på andra plan? 

Eftersom de inte har någon definierad produktutveckling kan detta vara 
något att få hjälp med.  

 

8. På företag som t.ex. Scania arbetar man på så sätt att man samlar upp ”problem” 
och vidareutvecklingar som sedan blir exjobb, finns det processer eller en intern 
organisation för sådant i er organisation? 

Nej. 

 

9. Tror du att denna typ av samarbete skulle göra våra studenter mer 
förberedda/anställningsbara? (samarbete mellan universitet o företag) 

Ja 

10. Hur många timmar/tid skulle ni kunna tänka er att avsätta? Öppen fråga 
˗ Rent monetärt, hur kan företaget bidra med pengar, material, hyrbil etc? 

Beror på. Det handlar om hur mycket man förväntar sig att få ut. Så lite 
som möjligt.  

Om CEP:  

Vid förklaring att tanken med CEP är att flera kurser skall ha en gränsyta mot samma 
produkt/delprodukt eller problem och att tanken är att företaget inte skall behöva 
lägga särskilt mycket resurser på projektet förutom att initiera det och avsluta det. 
Universitetet har kapacitet att bygga egna prototyper osv. Är detta något ni är 
intresserade av i framtiden?  

Ja. 

Framtida kontakt:  

 Är det ok att jag kontaktar dig igen i framöver ifall det uppkommer fler frågor? 
 Om och när Peter skickar ut erbjudandet. 

Inte just nu men ni får gärna mejla ut ett sådant erbjudande så kan jag 
lyfta upp det. 
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D. Intervju med Mia Wester & Olle Wester på Höga kusten industrigrupp  

I och med att jag initialt trodde att Mia arbetade för EdmoLift så användes samma protokoll 
som för övriga intervjuer trots att Mia står för en grupp företag. Därför finns inte svar på 
vissa frågor. 
 
Datum:    2016-06-28 (Mia), 2016-06-30 (Olle) 

Om Höga kusten industrigrupp:  Mia Wester är egen företagare och driver 
   tillsammans med Olle Wester initiativet Höga 
   kustens industrigrupp som samlar upp nästan 30 
   företag i 3 kommuner med målet att hjälpa dessa i 
   olika aspekter. Bland annat genom att strukturera 
   upp produktutvecklingen. Hjälper även till att skapa 
   exjobb. Bedriver för tillfället huvudsakligen 2 
   projekt:  
 
      1. Rekrytering och kompetensförsörjning: 
   Har ett samarbete med Uppsalas universitet 
   (  Entrepenörsskolan) där 
elever skall åka upp till  höga kusten och gå på studiebesök, lösa Case osv  
 
   2. Förstudie kring forskning och utveckling: 
   Skall ansöka om EU bidrag under 2017, har med ca 
   15 företag i detta projekt  
 
Kontaktperson:  Mia Wester / Olle Wester (Driver projektet ) 
 

Kontaktuppgifter:  Ok att kontakta Mia och Olle framöver   
Mobil, Mia: 0705594489 
Mail, Mia: mia@hkig.se 

Mobil, Olle: 0703-895590 
Mail Olle: olle.wester@conecti.se  

Generellt:  

Både Mia och Olle är jättepositiva till ett samarbete med Linköpings 
universitet. 

Många av företagen som ingår i höga kustens industrigrupp är oerfarna gällande 
samarbete med högskolor/universitet. Vissa av företagen har dock arbetat med 
universitet tidigare men har upplevt det som om detta skett på universitetens villkor 
och upplever att de inte fått ut mycket användbart ur det.  Det har snarare känts som 
extra arbete för företaget.   

Olle har genomfört intervjuer med ett flertal företag inom höga kustens industrigrupp 
och ställt frågor likt de som ställts i denna studie. Om det är av intresse att ytterligare 
utöka kunskapen om hur företag tänker kring samarbete kan man möjligtvis prata med 
Olle.   
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Frågor:  

1. Hur marknadsför sig företagen mot studenter i dagsläget, Ser de studenter som 
kunder eller blivande anställda? Skulle ett samarbete med universitetet kunna vara 
en form av rekryteringsprocess eller en reklampelare för företagen? 

Företagen som ingår i Höga kusten industrigrupp ser definitivt studenter 
som blivande anställda. Alla företag tycker att de har attraktiva 
arbetsplatser att erbjuda men att det kan vara svårt att locka studenter till 
att flytta till Västernorrland.  Höga kusten industrigrupp har även målet 
att göra regionen mer attraktiv.  

2. Vad är drivkraften för företagen med ett samarbete med ett tekniskt universitet? 
˗ Eventuella förväntningar… 
˗ Vad har ni hört?  

Hjälpa till med ett mer systematiskt arbetssätt gällande produktutveckling 
och diverse andra områden. Finns en Excel på lisam där Olle har 
sammanställt vilka områden 14 företag inom Höga kustens industrigrupp 
vill ha hjälp med att utvecklas inom. FoU. 

3. Vad är ett förväntat resultat för er vid ett samarbete med universitet/högskola? 
˗ (t.ex Mock-ups, prototyp, utredning, rapport, folder etc.) 

 

Olika för olika företag  

4. Har företagen sedan tidigare erfarenhet att samarbeta med universitet/högskola? 
˗ I sådana fall hur? I vilken form, omfattning, nivå? 

 

Olika, det är i hyfsat stor utsträckning så att de flesta företag anser att det 
är mer tidskrävande än givande än så länge. Vissa företag hade haft 
framgångsrika samarbeten, bl.a. med Mittuniversitetet. Mia hade inte 
svaren från alla intervjuer med företagen då det är Olle som genomfört 
dom.   

5. Hur jobbar ni med produktutveckling i företaget idag?  
˗ Internt externt? Konsulter? 
˗ Antal som jobbar med produktutveckling  

Produktutvecklingen sker ofta spontant om kunden efterfrågar något. 

6. I vilken utsträckning tror ni att ni skulle ha nytta av ett samarbete i sin 
produktutvecklingsprocess, eller på andra plan? 

 

Styra upp produktutvecklingen på ett mer systematiskt sätt, men även på 
andra plan. Se excelen? 
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7. Tror du att denna typ av samarbete skulle göra våra studenter mer 
förberedda/anställningsbara? 

Ja definitivt  

 

8. Hur många timmar/tid skulle ni kunna tänka er att avsätta? Öppen fråga 
˗ Rent monetärt, hur kan företaget bidra med pengar, material, hyrbil etc? 

Tid är nog svårare att avsätta än pengar då företagen är relativt små. Men 
allt beror på nyttan man kan få ut.  

 

Om CEP:  

Vid förklaring att tanken med CEP är att flera kurser skall ha en gränsyta mot samma 
produkt/delprodukt eller problem och att tanken är att företaget inte skall behöva 
lägga särskilt mycket resurser på projektet förutom att initiera det och avsluta det. 
Universitetet har kapacitet att bygga egna prototyper osv. Är detta något ni är 
intresserade av i framtiden? 

Ja, Höga kusten industrigrupp är definitivt intresserade av att samarbeta 
med Linköpings universitet. 

Mia vill absolut bli kontaktad framöver. Hon bjuder även eventuellt in 
Peter till en workshop som skall hållas den 24 augusti men vill gärna att 
han i sådana fall skall klura på vad han kan bidra med, något som kan ge 
företagen något (och eventuellt lägga grunden för framtida samarbeten). 

Annars kan man efter workshoppen prata ihop sig med Mia och Olle. 

Framtida kontakt:  

 Är det ok att jag kontaktar dig igen i framöver ifall det uppkommer fler frågor? 
 Om och när Peter skickar ut erbjudandet. 

Ja definitivt  
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E. Intervju med Göran Sjöberg på Hörby bruk  

Datum:     2016-06-28 

Om Hörby Bruk:  Hörby Bruk utvecklar, tillverkar och marknadsför  
  användarvänliga, högkvalitativa produkter inom transport,  
  lek och trädgård.   
  

Kontaktperson:  Göran Sjöberg (VD) 
 

Kontaktuppgifter:  Ok att kontakta Göran framöver   
Tel: 0415-167 80   
Mobil: 070-630 19 01 
goran.sjoberg@horbybruk.se 

Generellt:  

Göran Sjöberg är engagerad i frågan om att integrera utbildning och företag och på 
Hörby bruk har man samarbete med teknikcollege (Gymnasienivå), Lunds tekniska 
universitet (mer teoretiskt) och ekonomiprogrammet (mer bolagsstyrning). Har inte 
tid att ta sig an ytterligare ett åtagande men tycker idén låter bra. Kan vara användbar 
som referens vid vidare arbete då han delar intresset och har ett stort engagemang i 
samarbete med universitet/högskolor/gymnasieskolor? 

Ok att kontakta framöver med ytterligare frågor, men har för många åtaganden för att 
inleda ett samarbete med Linköpings universitet.   

Frågor:  

1. Hur marknadsför ni er mot studenter i dagsläget, Ser ni studenter som kunder eller 
blivande anställda? 

Man marknadsför sig inte aktivt mot studenter. Men kontaktytorna man 
har mot teknikcollege, Lunds universitet och ekonomiprogrammet blir 
som en sorts reklam.  

Ser studenter som både och. Självklart är de kunder men framförallt 
blivande anställda inom industrin.  

 

2. Har ni anställt/arbetat med nyexaminerade studenter och finns det något ni anser 
att nyexaminerade studenter typisk saknar? 

Arbetslivserfarenhet men överlag tycker han att nivån på 
universitetsstudenterna är hög. De är väldigt kompetenta och kunniga.  
Lite mer praktisk kunskap hade varit fördelaktigt. 
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3. Vad skulle vara drivkraften för er med ett samarbete med ett tekniskt universitet? 
˗ Eventuella förväntningar… 
˗ Vad har ni hört?  

Framförallt för att främja och stärka den framtida industrin, för att få in 
nya tankesätt och idéer.  Vid produktutveckling är erfarenheten att 
studenterna mer eller mindre lika bra som den egna personalstyrkan.  

4. Vad är ett förväntat resultat för er vid ett samarbete med universitet/högskola? 
˗ (t.ex Mock-ups, prototyp, utredning, rapport, folder etc.)   

Det är olika beroende på olika samarbetspartners. Teknikcollege är mer 
praktiskt, på skruv och bult nivå medan, med ekonomiprogrammet är det 
mer rapporter och Case. Gällande Lund är det mer teoretiska grejer. Inte 
något samarbete med något program utan mer kurser här och där.  

 

5. Skulle ett samarbete med universitetet kunna vara en form av rekryteringsprocess 
eller en reklampelare för ert företag? 

˗ Har ni tidigare anställt studenter som ni samarbetat med?  
 
Ja det blir ju så per automatik men det är inte den primära drivkraften.  
På Hörby Bruk har man inte anställt någon universitetsstudent i direkt 
anknytning till ett samarbete men vissa från teknikcollege har anställts 
till produktionen. 
 

6. Har ni sedan tidigare erfarenhet att samarbeta med universitet/högskola? 
˗ I sådana fall hur? I vilken form, omfattning, nivå? 

Ja ekonomprogrammet (vet inte vilken skola) och Lunds universitet där 
man främst samarbetat i samband med vissa kurser. 

7. Hur jobbar ni med produktutveckling i företaget idag?  
˗ Internt externt? Konsulter? 
˗ Antal som jobbar med produktutveckling  

Jobbar internt med produktutveckling. Det arbetar 3 personer med 
produktutveckling. Är ett litet företag med ca 50 anställda. Man hyr även 
in konsulter externt för vissa produktutvecklingsuppdrag. 

8. I vilken utsträckning tror ni att ni skulle ha nytta av ett samarbete i sin 
produktutvecklingsprocess, eller på andra plan? 

Som tidigare nämnt, nya inputs och ekonomiaspekter. De flesta plan. 
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9. På företag som t.ex. Scania arbetar man på så sätt att man samlar upp ”problem” 
och vidareutvecklingar som sedan blir exjobb, finns det processer eller en intern 
organisation för sådant i er organisation? 
 
Nej inte riktigt  
 

10. Tror du att denna typ av samarbete skulle göra våra studenter mer 
förberedda/anställningsbara? 
 
Ja det är alltid bra med praktiska inslag och inte bara teori. Man bör 
tidigt knyta an till verkligheten i utbildningen. I Sverige känns vi lite 
rädda för att göra detta, men kollar man utanför Sverige så är man 
bättre på detta.  
 

11. Hur många timmar/tid skulle ni kunna tänka er att avsätta? Öppen fråga 
˗ Rent monetärt, hur kan företaget bidra med pengar, material, hyrbil etc? 

Det är olika, men för ekonomstudenterna så håller Göran en 
föreläsning på 2 timmar och sedan presenterar läraren en Case uppgift 
för eleverna och sedan tar man del av de bästa rapporterna. Har tagit 
upp dessa rapporter i möten på företaget. 

Om CEP:  

Vid förklaring att tanken med CEP är att flera kurser skall ha en gränsyta mot samma 
produkt/delprodukt eller problem och att tanken är att företaget inte skall behöva 
lägga särskilt mycket resurser på projektet förutom att initiera det och avsluta det. 
Universitetet har kapacitet att bygga egna prototyper osv. Är detta något ni är 
intresserade av i framtiden? 

Just nu har de många åtaganden och har inte tid för detta men tycker det 
låter som en bra idé som man bör jobba för.  

Framtida kontakt:  Skippar då man på Hörby redan har fullt upp. 
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F. Intervju med Gerteric Lindquist på NIBE  

Datum:  2016-06-27 

Om NIBE:   Tillverkar och utvecklar främst värmepumpar    

Kontaktperson:  Gerteric Lindquist (VD) 
 

Kontaktuppgifter:  Ok att kontakta Gerteric framöver   
Tel: 0433-73 076 
Mail: gerteric.lindquist@nibe.se 

Generellt:  

Gerteric är väldigt engagerad i frågan om att svetsa samman industrin och utbildning. 
Han är också intresserad av ett eventuellt samarbete och hjälper gärna till. NIBE har 
samarbete med universitet sedan länge men har hittills inte haft någon kontakt med 
Linköpings universitet, främst pga. avståndet.  NIBE vill gärna samarbeta mer med 
universitet men vet inte riktigt hur de ska ta kontakt. Överlag tycker Gerteric att det är 
för dålig kontakt mellan universitet och industrin. Han anser även att företag är en 
form av ”förlängning av utbildningsinstansen”. Hade mycket bra att säga. Definitivt 
en intressant kontakt. 

Frågor:  

1. Hur marknadsför ni er mot studenter i dagsläget, Ser ni studenter som kunder eller 
blivande anställda? 

Arbetsmarknadsdagar, vill gärna komma till Linköpings universitet också. 
Ser studenter väldigt mycket som blivande anställda då dessa kommer 
arbeta i industrin.   

2. Har ni anställt/arbetat med nyexaminerade studenter och finns det något ni anser 
att nyexaminerade studenter typisk saknar? 

Överlag så saknar de industriell erfarenhet, de får ut sin examen utan att 
ha varit i en verkstad. Detta kan skapa en klyfta mellan teori och verklighet 
och försvåra när de kommer ut i verkligheten (blir en klyfta mellan 
teoretiker och praktiker).   

3. Vad skulle vara drivkraften för er med ett samarbete med ett tekniskt universitet? 
˗ Eventuella förväntningar… 
˗ Vad har ni hört?  

Att få ta del av studenternas vidsynthet, få se vad som är nytt och byta 
gamla idéer mot nya. Att få in studenter som vågar ifrågasätta saker.  

4. Vad är ett förväntat resultat för er vid ett samarbete med universitet/högskola? 
˗ (t.ex Mock-ups, prototyp, utredning, rapport, folder etc.) 

Beror på uppgiften, men har tidigare fått rapporter. Man vill ha rapporter 
med kondenserat innehåll inte femtiosidiga rapporter som är utsvävande. 
Utöver detta vill man få input och nyskapande.  
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5. Skulle ett samarbete med universitetet kunna vara en form av rekryteringsprocess 
eller en reklampelare för ert företag? 

˗ Har ni tidigare anställt studenter som ni samarbetat med?  

Ja det blir ofta så naturligt. Ja de har anställt studenter de samarbetat med.  

6. Har ni sedan tidigare erfarenhet att samarbeta med universitet/högskola? 
˗ I sådana fall hur? I vilken form, omfattning, nivå? 

Ja, de har haft ex-jobbare från både svenska och utländska universitet.  

7. Hur jobbar ni med produktutveckling i företaget idag?  
˗ Internt externt? Konsulter? 
˗ Antal som jobbar med produktutveckling  

Har 85-90 ingenjörer som sitter i Markaryd och håller på med 
produktutveckling. Anser att fördelen med mellanstora företag är att man 
har större inblick i produkten.  

De utgår ofta från ett marknadsbehov och följer den ”traditionella 
processen” för produktutveckling.  

8. I vilken utsträckning tror ni att ni skulle ha nytta av ett samarbete i sin 
produktutvecklingsprocess, eller på andra plan? 

Att man får in nya ingenjörer med nya tankesätt som vidgar deras vyer 
och studenterna får erfarenhet så det är bra för båda parterna.  

9. På företag som t.ex. Scania arbetar man på så sätt att man samlar upp ”problem” 
och vidareutvecklingar som sedan blir exjobb, finns det processer eller en intern 
organisation för sådant i er organisation? 
 
Jobbar inte utifrån att samla upp problem på det viset. Där problemet 
uppkommer där får man också lösa det. Har en grupp som jobbar med 
PPL (praktisk problemlösning). Ex-jobben som de har handlar mer om 
vidareutvecklingar och nya frågeställningar.  
 

10. Tror du att denna typ av samarbete skulle göra våra studenter mer 
förberedda/anställningsbara? 

Ja definitivt Gerteric tycker att det är väldigt viktigt med ett samarbete.  

 

11. Hur många timmar/tid skulle ni kunna tänka er att avsätta? Öppen fråga 
˗ Rent monetärt, hur kan företaget bidra med pengar, material, hyrbil etc? 

Det beror på, men det är definitiv värt att lägga ner tid och resurser på. 
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Om CEP:  

Vid förklaring att tanken med CEP är att flera kurser skall ha en gränsyta mot samma 
produkt/delprodukt eller problem och att tanken är att företaget inte skall behöva 
lägga särskilt mycket resurser på projektet förutom att initiera det och avsluta det. 
Universitetet har kapacitet att bygga egna prototyper osv. Är detta något ni är 
intresserade av i framtiden? 

Ja definitivt! Men se till att göra verklighet av det.  

Framtida kontakt:  

 Är det ok att jag kontaktar dig igen i framöver ifall det uppkommer fler frågor? 
 Om och när Peter skickar ut erbjudandet. 

Ja absolut, till en början kan ni kontakta mig sedan kommer jag se till att 
det hamnar på rätt plats på företaget.  
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G. Intervju med Ronnie Petterson på Sapa Profiler AB 

Ronnie jobbar på Sapas utvecklingsavdelning där det sitter ca 40 personer av 
Sapas totalt ca 23 000 anställda så han har inte total inblick i verksamheten 
men svarar utifrån det han själv vet. 
 
Datum:  2016-07-01 

Om Sapa:   Tillverkar och utvecklar främst aluminiumprofiler     

Kontaktperson:  Ronnie Petterson  (Forskningsingenjör) 

Kontaktuppgifter:  Ok att kontakta Ronnie framöver   
Mobil: 0733 10 22 06 
Mejl: Ronnie.Pettersson@sapagroup.com  

Generellt:  

Ronnie tycker att CEP samarbetet låter väldigt intressant. Sapa jobbar mycket med 
olika universitet idag. Ronnie tycker att detta projekt låter intressant och kan tänka sig 
lyfta detta till sin chef när det blir aktuellt. Dock anser han att det kan vara svårt att få 
in universitetet i produktutvecklingsprocessen då mycket är konfidentiellt och det är 
ofta inte så komplicerat utan handlar ofta om olika profilers utformning. Men han tror 
definitivt att det kan finnas områden att samarbeta inom 

Frågor:  

1. Hur marknadsför ni er mot studenter i dagsläget, Ser ni studenter som kunder eller 
blivande anställda? 

Sapa har många samarbeten med universitet både inom Sverige och 
internationellt, dessa samarbeten blir en form av marknadsföring. På 
Sapa köper man in projekt av universitet delvis för att knyta kontakter på 
universiteten. Man deltar även i arbetsmarknadsdagar på universitet, 
däribland LiU. 

2. Har ni anställt/arbetat med nyexaminerade studenter och finns det något ni anser 
att nyexaminerade studenter typisk saknar? 

Som tidigare student så kan Ronnie inte komma på något han kände att 
han saknade förutom arbetslivserfarenhet. Men han tycker att studenter 
generellt är bra på ”att veta vart man skall hitta information” så det brukar 
inte vara större svårigheter att lära sig på arbetsplatsen.  
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3. Vad skulle vara drivkraften för er med ett samarbete med ett tekniskt universitet? 
˗ Eventuella förväntningar… 
˗ Vad har ni hört?  

För att få tillgång till ny information och nya forskningsområden. Mycket 
av den forskning man bedriver på Sapa kräver stora resurser och detta kan 
inte alltid företaget klara av själv och tar i sådana fall ofta kontakt med 
universitet för att ”dela arbetsbelastningen” på något sätt. På Sapa 
bedriver man begränsad FoU och det kan man få hjälp med på 
universiteten.  

4. Vad är ett förväntat resultat för er vid ett samarbete med universitet/högskola? 
˗ (t.ex Mock-ups, prototyp, utredning, rapport, folder etc.) 

Just nu har de ett samarbete med MIT i USA, där är det beräkningar som 
de själva inte har kapacitet att utföra som kommer vara utfallet. Annars 
kan det vara data av olika slag, olika beräkningar. Ofta lär sig personalen 
som är på plats på universitetet sig nya saker som personen tar med sig 
tillbaka till Sapa.  

5. Skulle ett samarbete med universitetet kunna vara en form av rekryteringsprocess 
eller en reklampelare för ert företag? 

˗ Har ni tidigare anställt studenter som ni samarbetat med?  

Ja absolut, det finns alltid en tanke om detta. Vi hyr in tjänster av 
universitet ofta när det saknas kompetens på företaget och det händer att 
man sedan anställer. 

6. Har ni sedan tidigare erfarenhet att samarbeta med universitet/högskola? 
˗ I sådana fall hur? I vilken form, omfattning, nivå? 

Flera samarbeten med universitet, som tidigare nämnt MIT. Man hyr in 
tjänster från universitet när det behövs. Har jobbat med ex-jobbare.  

7. Hur jobbar ni med produktutveckling i företaget idag?  
˗ Internt externt? Konsulter? 
˗ Antal som jobbar med produktutveckling  

Produktutvecklingen på företaget är lite svår att greppa. Ofta handlar en 
produkt om ett tvärsnitt av en profil. Ofta är produktutvecklingen väldigt 
enkel, det sitter en ingenjör lokalt och pratar med kund och fixar den profil 
de vill ha. Annars kan det handla mycket om metallurgi, simuleringar och 
anpassning av legeringar.  
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8. I vilken utsträckning tror ni att ni skulle ha nytta av ett samarbete i sin 
produktutvecklingsprocess, eller på andra plan? 

Produktutvecklingen är som sagt lite komplicerad. På Sapa är man mer 
intresserad av det teoretiska, metallurgi och få tillgång till olika 
utrustningar.  

9. På företag som t.ex. Scania arbetar man på så sätt att man samlar upp ”problem” 
och vidareutvecklingar som sedan blir exjobb, finns det processer eller en intern 
organisation för sådant i er organisation? 

Tror att det finns på företaget men på den avdelning Ronnie arbetar 
förekommer det inte något sådant.  

10. Tror du att denna typ av samarbete skulle göra våra studenter mer 
förberedda/anställningsbara? 

Absolut, tycker också att detta är något som gynnar både företaget och 
studenter  

11. Hur många timmar/tid skulle ni kunna tänka er att avsätta? Öppen fråga 
˗ Rent monetärt, hur kan företaget bidra med pengar, material, hyrbil etc? 

Beroende på vad det är för projekt. Men man får ofta avsätta en del av en 
anställds tid.  

Om CEP:  

Vid förklaring att tanken med CEP är att flera kurser skall ha en gränsyta mot samma 
produkt/delprodukt eller problem och att tanken är att företaget inte skall behöva 
lägga särskilt mycket resurser på projektet förutom att initiera det och avsluta det. 
Universitetet har kapacitet att bygga egna prototyper osv. Är detta något ni är 
intresserade av i framtiden? 

Det låter intressant. Men vi får se om de kan släppa ut sådan information 
då de har sekretess på mycket av sakerna de håller på med. Men det som 
är intressant med denna form att arbeta är att det är större grupper av 
studenter som jobbar med produkten eller idén. Det blir troligtvis bättre 
diskussioner osv än vad det blir vid ex-jobb där det är färre studenter som 
tar del av problemet/idén. 

Framtida kontakt:  

 Är det ok att jag kontaktar dig igen i framöver ifall det uppkommer fler frågor? 
 Om och när Peter skickar ut erbjudandet, 

Ronnie kan tänka sig lyfta detta till sin chef. Jag skickar ut CEP PDF:en 
till Ronnie så kan han ta del av den informationen så länge  
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H. Intervju med Andreas Hörnfeldt på Stora Enso Re-board  

Datum:   2016-07-01 

Om Stora Enso Re-board:  Tillverkar och utvecklar pappmaterial som kan 
användas till butiksdisplayer mm 

 
Kontaktperson:   Andreas Hörnfeldt (VD) 
 

Kontaktuppgifter:   Ok att kontakta Andreas framöver   
Tel: 010 46 71 756 (är kopplat till 

mobilen) 
Mobil: 076 138 79 56  
Mail: andreas.hornfeldt@storaenso.com 

Generellt:  

Re-board tillhör stora Enso men är inte ett stort ”företag i sig”. Andreas tycker att 
Peters idé låter jättebra och han vill gärna att vi hör av oss med ett erbjudande längre 
fram i tiden. Han vill också att vi mailar honom kontaktuppgifter ifall det uppkommer 
idéer från hans sida. Re-board har tidigare samarbetat med flertalet högskolor så som, 
Chalmers, KTH, Linköpings universitet och mittuniversitetet.  

Frågor:  

1. Hur marknadsför ni er mot studenter i dagsläget, Ser ni studenter som kunder eller 
blivande anställda? 

Obefintligt, dock är Stora Enso som Re-board tillhör aktiva på denna front, 
de är/har varit på de flesta universitet och visat upp sig.  

2. Har ni anställt/arbetat med nyexaminerade studenter och finns det något ni anser 
att nyexaminerade studenter typisk saknar? 

Har inte jobbat/anställt några nyexaminerade studenter än. Anses delvis 
bero på att de är ett litet företag med ca 20 anställda. När de väl anställer 
så anställer de oftast produktionspersonal och inte tjänstemän. 
Arbetslivserfarenhet. 

3. Vad skulle vara drivkraften för er med ett samarbete med ett tekniskt universitet? 
˗ Eventuella förväntningar… 
˗ Vad har ni hört?  

Vidareutveckling av deras pappmaterial, olika affärsstrategier och 
affärsidéer. 

4. Vad är ett förväntat resultat för er vid ett samarbete med universitet/högskola? 
˗ (t.ex Mock-ups, prototyp, utredning, rapport, folder etc.) 

Det är olika beroende på projektet men hittills har det varit så att Re-
board har kontaktat universitet när de har en ide av något slag och inte 
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tvärt dom. Men hitills har det handlat om materialutveckling, rapporter 
om koldioxidutsläpp, hitta nya affärsområden osv   

5. Skulle ett samarbete med universitetet kunna vara en form av rekryteringsprocess 
eller en reklampelare för ert företag? 

˗ Har ni tidigare anställt studenter som ni samarbetat med?  

Inte tidigare anställt som en direkt följd av ett samarbete, men ja definitivt 
men som sagt anställer inte så många tjänstemän 

6. Har ni sedan tidigare erfarenhet att samarbeta med universitet/högskola? 
˗ I sådana fall hur? I vilken form, omfattning, nivå? 

Har haft bra och framgångsrika samarbeten med många universitet. 
Bland annat ett projekt med Linköpings universitet (tror han) där 
studenter fick räkna på koldioxidutsläpp vid produktion av deras pappa 
material. 

Är generellt nöjda med de samarbeten de haft hittills. Men samarbetena 
har oftast skett på Re-boards villkor och när de passar dom.   

7. Hur jobbar ni med produktutveckling i företaget idag?  
˗ Internt externt? Konsulter? 
˗ Antal som jobbar med produktutveckling  

Har ingen teknisk produktutveckling, ibland hyr vi in mer riktade tjänster 
så som t.ex. tester av idéer men då är det kortare projekt som håller på ca 
en vecka. Dessa projekt kan ske i samarbete med både utomstående 
konsulter och universitet.  

8. I vilken utsträckning tror ni att ni skulle ha nytta av ett samarbete i sin 
produktutvecklingsprocess, eller på andra plan? 

Skulle ha nytta av ett sådant samarbete speciellt då de inte har en uttalad 
produktutvecklingsprocess/avdelning och är så få anställda. Ofta jobbar 
de i enskilda utvecklingsprojekt. De har tagit hjälp av universitet tidigare.  

9. På företag som t.ex. Scania arbetar man på så sätt att man samlar upp ”problem” 
och vidareutvecklingar som sedan blir exjobb, finns det processer eller en intern 
organisation för sådant i er organisation? 

Nej inte riktigt men när de har en idé eller en vidareutveckling så brukar 
de vända sig till någon utomstående aktör, som exempelvis universitet.  

10. Tror du att denna typ av samarbete skulle göra våra studenter mer 
förberedda/anställningsbara? 

Det är jättebra att komma i kontakt med näringslivet tidigt i utbildningen 
och under utbildningens gång och framförallt när man börjar närma sig 
examen. Dock mer för att få en känsla av vad man vill syssla med efter 
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examen och lära känna sig själv mer. Det uppfattas inte som ett problem 
att sätta sig in arbetet när man väl kommer ut som nyexaminerad student.  

11. Hur många timmar/tid skulle ni kunna tänka er att avsätta? Öppen fråga 
˗ Rent monetärt, hur kan företaget bidra med pengar, material, hyrbil etc? 

Har inte så mycket resurser att avvara på företaget idag, har begränsat 
med tid, resurser och begränsad budget. Men det beror på utbytet förstås. 

Om CEP:  

Vid förklaring att tanken med CEP är att flera kurser skall ha en gränsyta mot samma 
produkt/delprodukt eller problem och att tanken är att företaget inte skall behöva 
lägga särskilt mycket resurser på projektet förutom att initiera det och avsluta det. 
Universitetet har kapacitet att bygga egna prototyper osv. Är detta något ni är 
intresserade av i framtiden? 

Det låter som en jättebra idé! Det låter som arbetssättet man har på 
Chalmers entreprenörsskola som de samarbetat med innan. Dock var 
utmaningen där att vid materialutvecklingen kunde universitetet inte 
klara av detta själva utan behövde ändå oss för att tillverka eventuella nya 
material i våra maskiner. Så sådana aspekter får man inte glömma.   

Framtida kontakt:  

 Är det ok att jag kontaktar dig igen i framöver ifall det uppkommer fler frågor? 
 Om och när Peter skickar ut erbjudandet, 

Ja det är det definitivt och Anders vill gärna ha uppgifter till Peter också 
så att han kan vända sig till honom med eventuella idéer. Självklart beror 
det på timing också om dom kan ställa upp.  
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I. Intervju med Kajsa von Geijer på Thule Group  

Datum:  2016-07-01 

Om Thule Group: Är globala marknadsledare inom ett antal produktkategorier, 
däribland takräcken och olika typer av hållare för att 
underlätta packning och för att ta med sportutrustning på 
bilen, inom kameraväskor och inom kategorin 
multifunktionella barnvagnar. 

 
Kontaktperson: Kajsa von Geijer ((Senior vice President Human Resources) 
 
Kontaktuppgifter: Ok att kontakta Kajsa framöver   

Mobil: 0730799014  
Mail: kajsa.von.geijer@thule.com 

     
Generellt: 

Kajsa är intresserad. Thule har sedan innan många välfungerande och lyckade 
samarbeten med olika universitet. De har just nu ingen kontakt med Linköpings 
universitet men är väldigt intresserade av att utveckla en sådan. Dock skall de vara med 
på en arbetsmarknadsdag på LiU. 

Just nu sker kontakten via Kajsa von Geijer på HR, jag har skickat PDF: en med 
informationen och kontaktuppgifter till Peter. Vid ett framtida samarbete skulle en 
kontakt skötas av internationella produktutvecklingschefen Karl-Johan Magnusson: 

Mail: karl-johan.magnusson@thule.com 

Telefon: 073-048 87 00 

Frågor:  

1. Hur marknadsför ni er mot studenter i dagsläget, Ser ni studenter som kunder eller 
blivande anställda? 

Marknadsför sig via en rad olika kanaler, främst via arbetsmarknadsdagar.  

2. Har ni anställt/arbetat med nyexaminerade studenter och finns det något ni anser 
att nyexaminerade studenter typisk saknar? 

Främst kunskaper gällande olika programvaror så som Solid Works och 
Excel skulle bidra till att nyexaminerade studenter skulle få en kortare 
startsträcka. Det bör även vara mer projektledning i utbildningen, även 
för exempelvis konstruktörer som även dom kommer att arbeta i projekt.  
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3. Vad skulle vara drivkraften för er med ett samarbete med ett tekniskt universitet? 
˗ Eventuella förväntningar… 
˗ Vad har ni hört?  

Olika, men de skulle vilja få hjälp med saker som inköp, automatisering 
och andra processer inom företaget. Är alltid intresserade av mötet mellan 
praktisk tillämpning och teori. Är också intresserade av mötet mellan 
gammal erfarenhet och nytänkande.  

Man anser att det finns en brist på ingenjörer och att man måste närma sig 
industrin och potentiella framtida arbetsgivare mer än vad man gör idag. 

4. Vad är ett förväntat resultat för er vid ett samarbete med universitet/högskola? 
˗ (t.ex Mock-ups, prototyp, utredning, rapport, folder etc.) 

Det är olika beroende på de olika projekten. Men olika former av rapporter, 
modeller innovativa idéer.  

5. Skulle ett samarbete med universitetet kunna vara en form av rekryteringsprocess 
eller en reklampelare för ert företag? 

˗ Har ni tidigare anställt studenter som ni samarbetat med?  

Ja, detta är ett av målen med att samarbeta med universitet/ högskolor  

6. Har ni sedan tidigare erfarenhet att samarbeta med universitet/högskola? 
˗ I sådana fall hur? I vilken form, omfattning, nivå? 

Ja, samarbetar både internationellt och inom Sverige. Jobbar med 
ekonomihögskolan i Lund samt Lunds tekniska universitet 
(maskinsektionen). Har även samarbete med KTH, Jönköpings högskola 
och Chalmers (främst forskning gällande material och ex-jobb). 
Samarbetar även med universitet inom produktutveckling och 
formgivning.  

De jobbar mycket i Caseform. Oftast är det studenter som hör av sig till 
Thule och inte tvärt om. 

De sponsrar även projekt och föreläser på olika universitet. 

 

7. Hur jobbar ni med produktutveckling i företaget idag?  
˗ Internt externt? Konsulter? 
˗ Antal som jobbar med produktutveckling  

 

Jobbar internt. Har en produktutvecklingsavdelning med ca 55 anställda 
i Europa och 30 anställda i USA.  
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8. I vilken utsträckning tror ni att ni skulle ha nytta av ett samarbete i sin 
produktutvecklingsprocess, eller på andra plan? 

Det kan Karl-Johan, produktutvecklingschef svara bättre på 

 

9. Tror du att denna typ av samarbete skulle göra våra studenter mer 
förberedda/anställningsbara? 

Ja definitivt,  

10. Hur många timmar/tid skulle ni kunna tänka er att avsätta? Öppen fråga 
˗ Rent monetärt, hur kan företaget bidra med pengar, material, hyrbil etc? 

Det är svårt att svara på, det beror på projektet.  

Om CEP:  

Vid förklaring att tanken med CEP är att flera kurser skall ha en gränsyta mot samma 
produkt/delprodukt eller problem och att tanken är att företaget inte skall behöva 
lägga särskilt mycket resurser på projektet förutom att initiera det och avsluta det. 
Universitetet har kapacitet att bygga egna prototyper osv. Är detta något ni är 
intresserade av i framtiden? 

Är definitivt positivt inställda till ett samarbete, men detta kan Karl-Johan 
svara mer på. 

Framtida kontakt:  

 Är det ok att jag kontaktar dig igen i framöver ifall det uppkommer fler frågor? 
 Om och när Peter skickar ut erbjudandet 

Ja. Har mailat Kajsa och gett henne Peters kontaktuppgifter.  
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J. Johan Erlandsson,  CEO för Velove Bikes AB 

Velove Bikes AB tillverkar och utvecklar lastcyklar av olika slag. Johan Erlandsson och Peter 
Hallberg har främst haft kontakt via mail och följande information är hämtad ur en dialog 
gällande CEP och ett eventuellt samarbete med Velove. 

Vid produktutveckling på Velove Bikes AB går man på kundönskemål men även på idéer de 
själva har. Johan uttrycker att det kanske är enklare att samarbeta med ett universitet 
geografiskt nära (i Göteborg) men att Chalmers troligtvis samarbetar med Volvo och andra 
större aktörer i området. Men då han tycker att CEP låter intressant och Johan själv har 
studerat på Linköpings universitet är han ändå intresserad av att samarbeta och undrar även 
vilka tillgångar som universitetet har, verkstad osv  

Utöver detta listar Johan upp områden som ett eventuellt samarbete skulle kunna krets kring: 
 

1. Kaross och inredning:  
 Hård ruta 
 Gångjärn till hård ruta så man kan köra med uppfälld ruta 
 Vindrutetorkare till hård ruta 
 Lättviktskaross som till större del är hård, och som har en passagerardörr med 

gångjärn istället för blixtlås 
 Inredning och kaross till gooseneck-semitrailer för transport av två personer + bagage.  
 Inredning till passagerarversionen för högsta flexibilitet för att ta barn och passagerare. 

Fällbara ryggstöd för barnen så att de kan sova. 
 Vacuumformad passagerardel istället för nuvarande plywoodkonstruktion. 
 Passagerarsäte som gör att man sitter säkert och bekvämt utan behov av att hålla i sig så 

mycket 

2. Chassi: 
 Gooseneck-semitrailer 
 Möjligheter att introducera krängningshämmare 
 Genomgång av konstruktionen för att hitta möjliga konstruktions- eller tillverkningsförenklingar 

så det blir billigare att producera 
 Genomgång av möjligheterna att automatisera hela eller delar av ram- och 

specialkomponenttillverkningen 

3. Drivlina: 
 Konsekvenser av kraftigare motorisering, upp till 1000 watt -behövs kraftigare växel och 

drivaxlar? Eller räcker det om man har kontroll på vridmomentet så det inte blir för högt? 
 Åtgärder för att minska bullernivån inne i passagerarversionen (för högt buller från transmission 

och elsassiskt nu) 
 Beräkningar på hur mycket effekt/energi som kommit från muskler respektive motor 

(motiverande för motionen). Lämpligt samarbete med elmotortillverkaren (de har lite funderingar 
på sånt redan) 

 Beräkningar på hur mycket solpanelen ger 
 

4. Container:  
 Container som går att lyfta med kran (nuvarande konstruktion går inte att lyfta i taket) 
 Fällbar vagn eller dylikt som kan tas med på cykeln så att man lätt kan ta loss containern och 

dra in den i byggnader 

5. Övrigt: 
 Adapter till bakänden på passagerarversionen för att kunna ta cykel på släp 
 GPS- eller annan tracking av stöld- eller logistikskäl 
 Montering vid storskalig produktion -hur lägger man upp det?  
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K. Områden som företag inom Höga kustens industrigrupp vill samarbeta inom     

1. Elektronik:  
˗ Internet of Things 
˗ Mikrodatorer 

 
2. Mekanik 
 
3. Styrsystem:  

- Mekatronik 
- Digitala gränssnitt 
- Kretskort 
- Optiska sensorer 

 
4. Hydraulik 
 
5. Tryck 
 
6. Flöde 
 
7. Temperatur 
 
8. Produktion:  

- Effektivisering 
- Lean (tillämpning) 
- Automatisering 
- Test  
- Verifiering 
- Kvalitetssäkring 
- Logistik intern/extern 
- Gränssnitt mot leverantör 
- Digitalisering 
- Digital dokumenthantering 

 
9. Produkt- /tjänste-utveckling:  

- Utveckling och tjänster och mervärden 
- Utbildningspaket,  
- e-learning 

 
10. Marknadsföring och försäljning:  

- Marknadsundersökning 
- Marknadsutveckling 
- Marknadsföring med digitala tjänster 

 
11. Produktspecifikt:  

- Tillämpningar för företagets produkter  
- Skärande bearbetning i trä 
- Bygga in kylaggregat i luftbehandlingsaggregat 
- Materialval 
- Optiska egenskaper 
- Mtrl i pumpar för vätska 
- Pumpteknik 
- Ljudvolym (pumpar) 
- Effektivitet (pumpar) 
- Batteriteknik (Litiumjon-batterier) 

 

L. PDF som bifogats till mailet vid första kontakt    
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Background                                                                                                 

At Linköping University we continuously strive towards improving our way of teaching 
and equipping the next generation of engineers with a relevant skill set.  

Since coping with integrated and multi-disciplinary learning environments has been 
identified as one area where future industry demands will increase, we have initiated a 
study in order to investigate the effects of a learning platform, called CEP. The aim of 
the CEP learning platform is to foster a multi-disciplinary learning environment. The 
platform will be implemented in the third semester of the Mechanical Engineering 
bachelor program at Linköping University.  
 

The main objectives of the CEP learning platform is to… 

… implement more elements of active learning throughout the curriculum. 

… improve course integration, both from the student perspective and the faculty                 
heperspective. 

… foster a cross-discipline learning environment. 

 

 
   The third semester of the Mechanical Engineering bachelor program at LiU  
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The concept of CEP and todays status                                . 

So what is a CEP? 

The short answer is that a CEP (CDIO Enabling Platform) is an educational concept 
where a physical manifestation of a product is used as a host for learning activities in a 
variety of courses.  The “platform” consists of a product development scenario build 
around the physical hardware, and the students will encounter the same product in 
different courses but will view it form different perspectives depending on which 
course they are currently taking. 

A future vision involves collaboration with companies in order to achieve mutual 
benefits from the work of the students. Some of the benefits participating companies 
will receive are:   

 

The idea is that one course will serve as the backbone of the platform. For example an 
advanced CAD course can serve as a host for the platform and also use a scenario to 
incorporate a fictitious development project. The purpose of the scenario is to inject 
realism into the learning environment. At LiU we have explored the possibility of using 
a cargo bike that runs throughout the course.  

Future visions of the CEP concept involves co-creation of the scenario together with 
the industry. The platform can then be arranged in order to satisfy actual needs of real 
companies. 

In order to connect the scenario from the backbone course with the theory of 

the surrounding courses integrative interfaces will have to be developed. 

With the exemplified platform (the cargo bike) one such interface could be 

implementation of steer-by-wire functionality, thus enabling theory 

application from the Automatic Control course. 
 

 
 Integrative interfaces in third semester of the Mechanical Engineering bachelor program at LiU  
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Future visions of the concept also involves co-creation of the actual 
interfaces with the industry in order to simulate the development 
environment of real companies. 

 

 
   An example of how the theory in different courses can be integrated into one product, a cargo bike. 

 

The path forward                                                                 . 

In order to further develop the CEP learning platform we need your help to…  

…co-create real product development scenarios  

…give us feedback on the concept of CEP 

…get involved in the creation of the next generation of engineers! 
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About Peter Hallberg                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hallberg is director of studies and a lecturer in CAD and product development at 
the Mechanical Engineering master and bachelor programs at Linköping University. 
He also supervises degree thesis projects and conduct research within product 
development. 
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M. Mailmall  

Hej! 

Mitt namn är Nisha Eroglu och jag kontaktar er på uppdrag av LiU innovation, med 
anledning av ett pågående utvecklingsprojekt vid Linköpings universitet. Projektet 
drivs av studierektor Peter Hallberg och har målet att skapa en starkare koppling 
mellan företag och nuvarande ingenjörsutbildning. Vi vill gärna intervjua den på ert 
företag som kan svara på frågor kring möjligheter till samarbete med Linköpings 
universitet och eventuella behov ett sådant samarbete kan uppfylla. 

Inför projektets nästa steg undersöker vi nu på vilket sätt företag kan utgöra en del av 
en ny utbildningsplattform. Vi vill även lägga grunden för ett potentiellt framtida 
samarbete där vi erbjuder er möjligheten att få tillgång till resurser, bland annat i form 
av drivna ingenjörsstudenter, samt chansen att vara med och forma framtidens 
ingenjörsutbildning på Linköpings universitet. 

Traditionellt sett möter studenterna verkliga företag i ett senare skede under 
utbildningen, ofta i samband med projektkurser och examensarbeten. Det nu 
pågående pedagogiska utvecklingsprojektet syftar till att introducera företag och 
verkliga scenarion betydligt tidigare i utbildningen, kanske redan från start. Något som 
anses gynna både utbildningen och deltagande företag i olika aspekter. 

Jag kommer göra en ansats till att kontakta er under vecka 25, 26, men svara gärna på 
detta mail med en tid som passar er så ringer jag upp på utsatt tid. Jag är tillgänglig 
mellan 8-17 under vecka 25,26 det finns även möjlighet att ta samtalet under de två 
första veckorna i augusti.   

Mer information om utvecklingsprojektet finns bifogat, i form av en PDF, med detta 
mail. Tveka inte att höra av er med eventuella frågor.   

Tack på förhand! 

Vänliga Hälsningar,  

Nisha Eroglu   Peter Hallberg M.Sc 
Civilingenjörsstudent   Universitetsadjunkt 
Mobil: 0704794162   Studierektor 
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N. Företag som ingår i höga kusten industrigrupp  

1. Xavitech  AB http://www.xavitech.com/ 

2. Stringo   http://www.stringo.se/?l=se 

3. Logosol   www.logosol.se 

4. Absolicon  http://www.absolicon.se/ 

5. Nordhydaulic  http://www.nordhydraulic.se 

6. Edmolift   edmolift.se 

7. Elpress   www.elpress.se/ 

8. Gerdin Nordkomponent http://www.gerdins.com/sv/ 

9. Franssons  http://franssons.com/ 

10. MidDec   http://middec.se/index.php/sv/foretaget/ 

11. Welair   http://welair.se/ 

12. Norrlands  trä http://www.norrlands.se/ 

13. Gerdins Cutting Technology http://www.gerdins.com/sv/ 

14. Our Energy  http://www.ourenergy.se/ 
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O. Kontaktlista , mindre till medelstora företag 
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P. Kontaktlista, större företag 
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