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• Jarkko Erikshammar, Civ Ing, Teknl.Lic 
• 41 år, gift, två barn 
• Tidigare: Intentia, Scania, Englundshus 
• Mejl: jarkko.erikshammar@ltu.se 
• Twitter: @leantimber 
• Linkedin: Jarkko Erikshammar 
• Skype: jarkko.erikshammar 

Presenter
Presentation Notes
Hej! Jag heter Jarkko Erikshammar, 41 år, är gift och har två barn och bor i Kalix. Det är två timmar i bil varje dag som jag använder till att lyssna på böcker, ted talks, vetenskapsradion och Musik. Jag har som tidigare erfarenhet som logistiker, projektledare och VD på ett husföretag innan forskarstudierna. Jag drivs av nyfikenhet och lust.

mailto:Jarkko.erikshammar@ltu.se


Presenter
Presentation Notes
Jag är industridoktorand på BAC såg och Hyvleri AB, som är ett SME sågverk i Luleå. Det som är så spännande och unikt med BAC är att de har fattat ett beslut om att tillverka produkter inom bygg utan att bli en husfabrik. PÅ samma sätt som Bosch är en underleverantör till bilindustrin utan att ha en ambition om att bli en biltillverkare. 



Illustration reprinted by permission of  vinter  

Presenter
Presentation Notes
Produkter är underlagstak så kallad råsponttaklucka, färdig kapade byggreglar till industriella tillverkare såsom Lindbäcks och JM, färdigmålade paneler, konfektionerade och sekvens levererade till industriella byggare.



Det bästa av 
två världar. 

Presenter
Presentation Notes
Genom att vandra mellan akademi och företaget där vi samlar empiri, skyfflar vi medvetet och omedvetet information mellan dessa två platser. Delvis genom att forska och publicera men också genom att fika, samtala och diskutera på respektive arbetsplats. Å ena sidan har vi tillgång till all möjlig empiri, som vi kan berätta åt våra kollegor. Behöver du samla data om detta – då föreslår jag att du kontaktar Olle på BAC. Men också att vi har tillgång till all världens litteratur via bibliotek, google scholar och journaler via universitet och kan svar på ibland tillsynes enkla frågor. Man kan säga att vi har det bästa av två världar. Det innebär också vissa konsekvenser.



Individuellt ansvar 
att takta mellan 
kurser, forskning 
och undervisning 

Presenter
Presentation Notes
Ni ska ha klart för er att det ställer mycket stora krav på den enskilda doktoranden att planera sin tid, disciplinera sig både inom forskningsfält men också i tid och rum att vara industridoktorand. Mycket större krav än en vanlig doktorand. Jag tycker att det har varit en bra fördelning av kurser och konferenser inom LWE som gjort det möjligt att balansera takten.



Ju fler kontaktytor, 
desto fler möjligheter 
både inom näringsliv 
och akademi 

Presenter
Presentation Notes
Karriärmöjligheter för er efter examen är jag inte ett dugg orolig för. Jag får kontinuerligt frågor både att hoppa av nu för att börja jobba åt ett företag, men också vad jag ska göra efter studierna. Just nu har jag att ta ställning till en förfrågan från den tillverkande industrin. Det enda är väl att vara lite krass: andra industrier efterfrågar utbildad personal mer än byggindustrin. Många tvekar inför att anställa en civilingenjör– vad ska man då med en doktor till. Det finns en risk för braindrain. 



30 sekunder från en 2 timmars 
intervju med Gösta 
Gustavsson, VD på BAC. 
Genomförd av fyra studenter i 
en logistikkurs 

Presenter
Presentation Notes
Vi kan väl lyssna på vad VD på BAC, berättade åt ett par studenter för ett par veckor sedan som intervjuade honom vid en logistikkurs. När vi kommer in så har han pratat om vikten av att kompetensutveckla och relationen mellan industri och akademi.
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