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>> - DET FINNS EN nästan outsinlig potential för 
både företag och akademi som vi vill fånga upp 
och synliggöra, berättar Joakim Brobäck, vd på 
Träcentrum. 

KVIST står för ”Kompetens-
växel inom skog och trä” och 
innebär att samarbetet och 
kompetensöverföringen mel-
lan lärosäten och företag ska 
”växlas” upp. Det kan låta som 
en relativt utmanande uppgift, 
men de förstudier som gjorts 
på Träcentrum, Linnéuniversi-
tetet och Tekniska Högskolan i 
Jönköping visar att det finns ett 
behov av en mer formaliserad 
struktur för ett ökat utbyte. 

- Hos företagen i träindu-
strin är det ofta tidspressat med fokus på här och 
nu. Det är ordrar som ska levereras och produktion 
som ska lösas. Då är det en utmaning att samti-
digt arbeta med utvecklingsfrågor. Här ser vi en 
stor potential för företagen att få hjälp med sitt 
utvecklingsarbete utan någon större insats, säger 
Joakim.

För lärosätena är perspektivet något annorlun-
da. Här finns ett behov av bland annat examensar-
bete och praktikplatser. Något som i förlängningen 
också kan leda till anställningar. 

- Branschen behöver mer 
personal med akademisk 
utbildning och genom att få 
en kontinuerlig kontakt med 
studenter tror vi att det kan bli 
en naturlig rekryteringsbas, 
berättar Joakim. 

SKAPA EN STRUKTUR 
FÖR FRAMTIDEN. 
Projektet KVIST sträcker sig
över tre år. Under våren
kommer fokus ligga på att 
inventera behov och möjlighe-
ter inom såväl lärosäten som 

träindustri. På hösten kommer arbetet övergå mer 
i konkret ”matchmaking”. 

- Vi har som mål att hitta konkreta case hos 
företagen som de faktiskt behöver hjälp med.  
Samtidigt vill vi komma innanför väggarna på 
universiteten för att få koll på vad som är aktuellt

där. Vår ambition är att projektet också 
ska leda fram till en struktur för hur 

den här samverkan kan fortsät-
ta på ett naturligt sätt när 

projektet är slut, säger 
Joakim.  

KVIST GÖR NYTTA FÖR 
FÖRETAG OCH LÄROSÄTEN
Företag inom träindustrin kan ha stor nytta av det arbete som utförs inom den akademis-
ka världen – och tvärtom. Det har projektet KVIST tagit fasta på och under tre år kommer 
Träcentrum tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping och Linnéuniversitetet att 
fokusera på att växla upp samverkan mellan de två miljöerna. 

KVIST - KOMPETENSVÄXEL 
INOM SKOG OCH TRÄ 
KVIST är ett treårigt projekt som drivs av 

Träcentrum, Tekniska högskolan i Jönköping 

och Linnéuniversitetet och medfinansieras 

av ERUF och Region Jönköpings län, Region 

Kronoberg  och Region Kalmar län. Projektet 

ska utveckla samarbetet mellan små och 

medelstora företag i skogs- och träindustrin 

och akademin. Projektet ska få fler studenter 

från olika utbildningar att göra praktik och 

examensarbeten i träindustrin, öka samarbetet 

mellan företag i utvecklingsarbete och öka 

samarbetet mellan lärosäten och företagen.

KVIST - KOMPETENSVÄXEL INOM SKOG OCH TRÄ

MED STÖD AV 
REGION JÖNKÖPINGS LÄN


