
Närkontakt 
med Tekniska högskolan  
vid Umeå universitet



Ett samarbete som:
•	 ger	företagen	möjlighet	att	på	sikt	få	nya	 
	 medarbetare	utan	dyra	rekryteringskostnader 
	 och	långa	upplärningstider.

•	 ökar	möjligheterna	att	få	behålla	god,	högut- 
	 bildad	arbetskraft	inom	regionen.

•	 ökar	kvaliteten	i	utbildningarna	och	ger	 
	 studenterna	tidig	insyn	i	hur	den	framtida 
	 yrkesrollen	kan	se	ut.

Fadderföretagsverksamhet
Som	fadderföretag	förbättrar	ni	möjligheterna	till	
kontakt	med	blivande	ingenjörer	och	Tekniska	
högskolans	lärare.	Samtidigt	medverkar	ni	till	
att	inspirera	och	höja	kvaliteten	på	de	ingenjörer	
som	utbildas.	Som	företag	kan	ni	medverka	i	olika	
omfattning	–	från	enstaka	studiebesök	till	större	
studentprojekt	vid	företag.	

Lärare och forskare i företag
Företaget	kan	engagera	lärare	och	forskare	i	olika	
utvecklingsprojekt	i	näringslivet.	Det	kan	exem-
pelvis	handla	om	utredningar	eller	deltagande	
i	forskningsprojekt.	Lönen	betalas	av	Tekniska	
högskolan.

Studentprojekt och examensarbeten
Företaget	kan	anlita	studenter	för	att	genomföra	
företagsknutna	projekt	av	olika	längd.

Företag i utbildningen
Förtagare	har	många	värdefulla	erfarenheter	att	
bidra	med	till	ingenjörsutbildningarna.	En	för-
hoppning	är	att	företagen	kan	delta	med	gästföre-
läsare	och	vid	workshops	och	mässor.

Delta i Närkontakt du också!

Vad är 
Närkontakt?

Omslagsbild
Namn: Fredrik Nordfelth
Studerar: Teknisk Fysik med  
inriktning mot simulering 

Bild t.h.
Namn: Maria Lindgren
Studerar: Teknisk kemi



Företaget
•	 utser	en	kontaktperson	mot	Tekniska	 
	 högskolan.	

•	 utser	en	eller	flera	personer	(faddrar)	för	 
	 samverkan	med	studentgrupper.

•	 tar	emot	studentgrupper	vid	ett	antal	besök	 
	 som	parterna	kommer	överens	om.	Studenter- 
	 na	ansvarar	för	att	kontakta	företagets	kon- 
	 taktperson/sin	fadder	och	för	att	bestämma	 
	 lämplig	tidpunkt	för	besök.	Faddern	behöver 
	 inte	själv	närvara	vid	varje	besök	utan	kan 
	 engagera	andra	personer	på	företaget.

Deltagande	i	Närkontakt	bekräftas	med	en	skrift-
lig	avsiktsförklaring.	Omfattningen	på	företagets	
engagemang	i	verksamheten	kan	variera	från	år	
till	år	på	ett	sätt	som	passar	företaget.	Företaget	
kan	dra	sig	ur	samarbetet	om	önskemål	finns.	

Vad innebär 
det för mitt 
företag att delta 
i Närkontakt?

•	 Företaget	kan	få	nya	medarbetare	utan	dyra 
	 rekryteringskostnader	och	lång	upplärnings- 
	 tid.

•	 Studenter,	lärare	och	forskare	kan	genomföra	 
	 större	eller	mindre	projekt	vid	företaget.

•	 Företaget	får	möjlighet	att	påverka	Tekniska	
	 högskolans	utbildningar	så	att	de	passar	fram- 
	 tida	kompetensbehov.

Förutom	detta	har	företaget	möjlighet	att	delta	 
i	Tekniska	högskolans	seminarier	och	föreläs-
ningar	samt	också	delta	med	gästföreläsare	inom	
aktuella	ämnen.	Det	arrangeras	även	mässor	
där	företaget	kan	presentera	sig	för	lärare	och	
studenter.

Vad vinner 
mitt företag 
på att delta?

Namn: Stefan Eriksson
Studerar: Processoperatörsprogrammet

Namn: Caroline Lundgren
Studerar: Processoperatörsprogrammet



Manual för rundvisning på anläggningen
En ”handbok” för rundvisning på produk-
tionsanläggningen vid SCA Packaging.  
Vilka processer är intressanta att visa upp 
och vilken information ger man till olika 
besökare.
Omfattning: 3 veckor, 3 studenter.

Byte av toppaxel i en turbin  
– en case-studie av ett projekt.
Studentgruppen följer ett projekt vid före-
taget. Pro jektet dokumenteras och reflek-
tioner kring hur företagets projektmodell 
fungerar för det specifika projektet sam-
manställs. Projektet är utfört vid Vattenfall.
Omfattning: 3 veckor, 2 studenter.

Konstruktionsförslag som ger  
förbättrad ergonomi
Ett projektarbete har utförts för att skapa 
en bättre arbetsställning vid svetsning av 
plåtar. Målet med projektet var att ta fram 
en hållbar, funktionell, säker och ekonomiskt 
försvarbar lösning till det givna problemet.
Omfattning: 3 veckor, 3 studenter.

Hållfasthetsanalys/modellering av  
monteringsplåtar
Företaget	SEAFLEX	gör	förtöjningar	som	
belastas	med	tunga	laster.	För	att	optimera	
konstruktionen	av	infästningarna	finns	behov	
att	modellera	och	få	en	förståelse	om	belast-
ningsfördelningen	på	monteringsplåtarna	till	
SEAFLEX-kablarna.
Omfattning: 5 veckor, 2 studenter.

Företaget	och	studentgruppen	utformar	i	samråd	
ett	projekt	som	företaget	vill	få	hjälp	med.	Om-
fattningen	kan	vara	alltifrån	2–20	veckors	arbete.	
Ju	längre	studenterna	kommit	i	sin	utbildning	
desto	större	krav	kan	företaget	ställa	på	tekniskt	
kunnande	och	professionalism.	

Nedan	följer	fyra	exempel	på	hur	ett	projekt	 
kan	se	ut:

Hur kan ett 
studentprojekt 
se ut?

SEAFLEX AB
Stöcksjö Kustväg 77,  SE-905 80 Umeå,  Sweden

Phone +46 90 16 06 50  Fax +46 90 16 06 51

info@seaflex.net  www.seaflex.net

© Seaflex AB 2006

VESTMANNAÖARNA, ISLAND 

Den kanske mest kända installationen är den bassäng som iordning-

ställdes för späckhuggaren Keiko som ett led i hans acklimatisering till 

ett liv i frihet. För att stå emot de extremt svåra förhållanden som   

var på platsen förankrades buren, stor som en fotbollsplan, med   

Seaflex.  Anläggningen dimensionerades för orkanstyrkor och för att 

kunna övervaka buren, installerades en avancerad datoriserad mät-

utrustning med fjärravläsning via GSM. Mätutrustningen vidarebeford-

rade uppgifter om förankringskrafter, vindriktningar, vindhastigheter, 

våghöjder och vågfrekvenser. 

FÖRANKRAR BRYGGOR OCH BOJAR ÖVER HELA VÄRLDEN

ÖSTERHANINGE, SVERIGE

I Österhaninge båtklubbs marina ligger 

alla båtar på bryggorna i Y-bommar, 

detta kombinerat med mycket korro-

siv vattenmiljö, ställer stora krav 

på förankringen.  

I Maj 2000 var katastrofen mycket 

nära. En brygga med ett tjugotal för-

töjda båtar släppte i en kastvind och

svängde upp mot grannbryggan. 

De yttersta bryggkättingarna, som

installerats 4 år tidigare, hade inte 

klarat belastningen. Det hade kunnat 

bli en katastrof med stora ekonomiska 

förluster, men kunde avvärjas av en 

snabbtänkt båtägare som tursamt nog 

fanns på plats.  

Efter det valde båtklubben Seaflex 

istället för kätting. 

TRANEBERG, SVERIGE 

I den stark trafikerade farleden 

vid Traneberg uppstår ständiga 

svallvågor. Seaflexinstallationen, 

som gjordes 1983, har hela tiden

klarat detta med glans.

QUEBEC,  CANADA

Den Seaflexförankrade naviga-

tionsbojen håller sin position i 

den trånga farleden, oberoende 

av vattenstånd och vågrörelser.
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EN FÖRANKRING ATT LITA PÅ I  ALLA VÄDER

ROCKY FORK STATE PARK MARINA, HILLSBORO, OHIO

Installationen med Seaflex och Helixankare fungerar perfekt i denna 

marina med 300 båtplatser. Den har stått emot orkanvindar på 

34 m/s när marinan varit fullbelagd och den klarar alla vattenstånds-

variationer utan några som helst problem.

Design Engineer - Frederic G. Hunt, P.E.

Kontaktperson Närkontakt 
Susanne	Vikström,	tel	090-786	94	71
susanne.vikstrom@adm.umu.se

Hemsida
www.umth.umu.se/narkontakt

Adress
Kansliet	för	teknik	och	naturvetenskap
Umeå	universitet,	901	87	Umeå

Kontaktperson 
och mer 
information



Tekniska högskolan
Kansliet för teknik och naturvetenskap
901 87 Umeå. Telefon 090-786 50 00.
www.umu.se

Civilingenjörsprogram
•	 bioteknik
•	 energiteknik
•	 interaktion	och	design
•	 teknisk	datavetenskap
•	 teknisk	fysik
•	 teknisk	kemi

Högskoleingenjörsprogram
•	 byggteknik
•	 energiteknik
•	 maskinteknik
•	 geografiska	informationssystem	(GIS)
•	 tillämpad	elektronik

Högskoleprogram
•	 fastighetsmäklare
•	 medieproducent
•	 nät-	och	kommunikationsteknik
•	 processoperatör

För	mer	information	om	utbildningarna	se:	
www.umth.umu.se

Tekniska 
högskolans 
utbildningar


