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Har kunder i 
sextio länder
REPORTAGE: Daniel Ogbonnaya 
är grundare till Bioteknik- 
företaget Bohus Biotech, världs- 
ledande på att utvinna hyalu-
ronsyra. 

SIDORNA 14-15

Sten Brandt
vill lyckas
PORTRÄTTET: Sten Brandt lever 
med familjeföretaget dygnet 
runt. Han och tvillingbrodern 
är tredje generationen som dri-
ver Brandts bilimperium. Snart 
är det dags att lämna över till 
nästa.

SIDORNA 12–13

Ung och 
driven 
UNG FÖRETAGANDE: Idén till före-
taget fick Amina, 21, för ett år se-
dan. I dag kan hon försörja sig 
på webb-butiken och har redan 
planer på hur verksamheten ska 
utvecklas.

SIDAN 18

Mot nya  
(res)mål
VÄXANDE FÖRETAG: Braathens 
Regional Airlines, Bra, har en 
rad anslutningslinjer med 
Bromma, och har starat ett sam-
arbete med Finnair. 

SIDAN 17 

Tema: Utbildning

Erdem Akin
gör ny karriär  

Bild: STEFAN BENNHAGE
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UTBILDNING

Bristyrken finns inom flera 
branscher och flera arbets-
givare har problem att hitta 

rätt kompetens när de behöver ny-
anställa. Kynningsrud Prefab, som 
är en av de största privata arbets-
givarna i Uddevalla, har i flera år 
haft problem att hitta personer som 
är kunniga inom betongbyggande 
och armeringsteknik. Tillsammans 

med Arbetsförmedlingen och stat-
liga utbildningsföretaget Lernia 
har man tagit fram en skräddar-
sydd utbildning i syfte att hitta ny 
personal.

– Det är ett vinnande koncept, vi 
är inne på tredje året i rad. Om jag 
höftar så är det fem till sju personer 
som har fått anställning den här 
vägen. Och det är rätt mycket med 

tanke på förutsättningarna, att det 
är personer som saknat tidigare er-
farenhet helt och hållet eller varit 
arbetslösa länge, säger Magnus 
Ferm, driftschef på Kynningsrud.

UTBILDNINGEN OMFATTAR TOTALT 17 
veckor, där praktik i fabriken var-
vas med undervisning i skolbän-
ken. Något annat krav än att man 

är arbetssökande finns egentligen 
inte, men naturligtvis är man från 
företagets sida mån om att hitta de 
som är mest engagerade och där 
personkemin stämmer. Att få lång 
tid på sig att lära känna den arbets-
sökande är en av de mer värdefulla 
aspekterna ur företagets synvinkel.

– Vi får rikta in oss hos folk som 
har viljan och ett engagemang. Ut-
bildningen inleds med fyra veckors 
praktik, då de får känsla för yrket 
och vi får känsla om de har fallen-
het, säger Magnus Ferm.

En av de första personerna att gå 
den här vägen till anställning är 
Erdem ”Eddie” Akin. I hemlandet 
Turkiet jobbade han i kök och på 
en strand i turistorten Alanya, och 

har ingen tidigare erfarenhet av ar-
bete i en fabrik som Kynningsrud. 
Han gick den första betongutbild-
ningen som Arbetsförmedlingen 
ordnade 2013.

– Vi lärde oss läsa ritningar och 
läste matte. Vi fick truckutbild-
ning, traversutbildning, svetsut-
bildning, betongutbildning och 
armeringsutbildning. Sen kom jag 
hit som praktikant, berättar han.

SKILLNADERNA MELLAN ATT jobba 
med turism och att jobba med be-
tong är uppenbara, men Eddie äls-
kar sin nya karriär och jobbet på 
fabriken. Trots att det är ett mycket 
tungt och fysiskt arbete.

– När jag gick kursen var det två 

NYA MÖJLIGHETER. Erdem Akin – eller Eddie som han kallas – tog tillvara möjligheten att utbilda sig och få en ny karriär. Han bytte restaurangjobbet i hemlandet Turkiet mot betongarbete i Sverige.

Bristen på betongarbetare är stor. Hos Kynningsrud i Udde-
valla berättar man att arbetsmarknaden är tömd på kom-
petens. Nu återstår att genom Arbetsförmedlingens försorg 
snabbt utbilda ny arbetskraft.

Ny personal med skrä
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killar, de var stora och starka, de 
sa att jag inte skulle klara mig, att 
man måste vara stark för att jobba 
med betong. Jag sa att det handlar 
inte om att vara stark, man måste 
arbeta smart, säger han och skrat-
tar.

Eddie beskriver hur han tog hjälp 
av de som redan jobbade i fabri-
ken, frågade hur man skulle göra 
och bad dem visa. Till slut lärde 
han sig arbetet och är nu en del av 
nattskiftet i den före detta varvsan-
läggningen.

– Om man vill lära sig måste man 
fråga. Det hjälper inte att bara läsa, 
man måste titta på de som gör, de 
som kan.

I mitten av mars började en ny 

kull utbildningen till betongarbe-
tare och sju personer ska göra sin 
praktik på Kynningsrud. Företaget 
har i dag drygt 200 anställda, och är 
fortfarande på jakt efter fler. Men 
några garantier ges inte, att någon 
får jobb bara för att man gått ut-
bildningen.

– Vi har aldrig kunnat säga el-
ler lova hur många personer vi ska 
anställa. Det finns inga garantier, 
det är vi tydliga med. Däremot vet 
vi att vi har en väldigt god prognos 
i företaget. Det finns anställnings-
behov men att vi kan tajma examen 
kan vi inte lova. Några har haft tur 
och gått rätt in i en anställning och 
några har fått vänta, säger Magnus 
Ferm.

Enligt Arbetsförmedlingen är det 
en styrka att ha ett företag i ryggen. 
Utbildningen kan anpassas med 
det i åtanke, och företaget hjälper 
till med praktikplats och hand- 
ledare. Effekten av utbildningen 
blir bättre och man blir anställ-
ningsbar på fler företag med sam-
ma inriktning. Det är inte bara be-
tongarbetare som utbildas på det 
här viset, man har också utbildat 
till exempel undersköterskor och 
svetsare. På Arbetsförmedlingen i 
Uddevalla uppskattar man att om-
kring 60–70 personer har skickats 
till olika former av utbildning 
inom bristyrken, utifrån företa-
gens behov.

– De har fått chansen att visa vad 

de går för, visa sig intresserade och 
att de klarar av jobbet. Om arbets-
givaren tycker att det funkar så 
fixar vi en utbildning åt dem och 
de kan anställas, säger Ulf Persson, 
arbetsförmedlare i Uddevalla med 
inriktning mot arbetsgivare.

ETT PROBLEM TIDIGARE var att Ar-
betsförmedlingen var låsta till vilka 
som fick gå en utbildning. Det var 
bara de som stod längst ifrån ar-
betsmarknaden som var aktuella 
för arbetsmarknadsåtgärder. Men 
i år ändrade regeringen regelverket 
och det öppnade upp utbildningar 
av den här typen för alla, även nå-
gon som precis skrivit in sig som 
arbetssökande.

– Nu sitter vi i en mycket bättre 
sits och har bättre möjligheter att 
hjälpa. Vi har chansen att prata med 
arbetsgivaren om vad de behöver 
och har inga pekpinnar uppifrån, 
säger Ulf Persson.

FRÅN KYNNINGSRUDS SIDA är man 
mycket nöjd med upplägget, och 
ser ingen anledning att avsluta 
samarbetet.

– Så länge det finns en positiv 
trend i företaget måste vi jobba 
på detta viset, för vi dammsuger 
marknaden på kompetens. Det är 
ren självbevarelsedrift, säger Mag-
nus Ferm.

ANDREAS ENGBLOM
0522-99200 ae@bohuslaningen.se
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ddarsydd utbildning
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Ulf Persson, arbetsförmedlare i 
Uddevalla.
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KOLLEGOR. Magnus Ferm, driftschef på Kynningsrud Prefab, och Erdem 
Akin, numera anställd tack vare den speciella betongutbildning som Arbets-
förmedlingen och Kynningsrud satt ihop.

HITTAT RÄTT. ”Jag älskar mitt jobb”, säger Eddie Akin. Fysiskt, utmanande 
och med bra arbetskamrater känner han att han har hittat rätt.

”Nu sitter vi i en 
mycket bättre sits 
och har bättre 
möjligheter att 
hjälpa”

ULF PERSSON


