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Matchning av internationella studenter och
regionala företag – en förstudie
Diarienummer: RJL 2016/1002
Beslut
Presidet föreslår nämnden besluta att
 Med statliga 1:1-medel, bevilja 275 000 kronor till
Internationella Handelshögskolan i Jönköping för
föreliggande förstudie.

Sammanfattning
Internationella Handelshögskolan har många utländska studenter
som utgör en outnyttjad resurs i regionen med tanke på deras
kunskap och kännedom om regionen de kommer ifrån. Idag väljer
alltför få att efter avslutade studier här, söka ett jobb i regionens
företag. Ett sätt att öka kontakterna mellan utländska studenter
och företag i regionen är att medverka till att studenterna under
sin studietid erbjuds praktikplatser (internship) i företag här. Idag
är det ytterst få som har praktikplats regionalt eftersom man själv
måste söka sin plats.
Föreliggande förstudie vill undersöka möjligheterna till att
etablera en praktikplatsbank samt medverka till att öka andelen
företag som anmäler sig dit samt är intresserade av att ta emot en
icke svensktalande student.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29
Beslutet skickas till
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Vid protokollet

Siw Kullberg
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Matchning av internationella studenter
och regionala företag – en förstudie
Förslag till beslut
Nämnden för Arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar
 att med statliga 1:1-medel, bevilja 275 000 kr till Internationella
Handelshögskolan i Jönköping för föreliggande förstudie.

Sammanfattning
Internationella Handelshögskolan har många utländska studenter som utgör en
outnyttjad resurs i regionen med tanke på deras kunskap och kännedom om
regionen de kommer ifrån. Idag väljer alltför få att efter avslutade studier här,
söka ett jobb i regionens företag. Ett sätt att öka kontakterna mellan utländska
studenter och företag i regionen är att medverka till att studenterna under sin
studietid erbjuds praktikplatser (internship) i företag här. Idag är det ytterst få som
har praktikplats regionalt eftersom man själv måste söka sin plats.
Föreliggande förstudie vill undersöka möjligheterna till att etablera en
praktikplatsbank samt medverka till att öka andelen företag som anmäler sig dit
samt är intresserade av att ta emot en icke svensktalande student.

Information i ärendet
Vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping utbildas studenter från 60
länder i internationellt företagande. Den mångfalden i form av länder- språk och
kulturkunskap dessa representerar utgör en stor möjlighet för regionens näringsliv
ur flera aspekter. Dels kan dessa studenter genom att erbjudas jobb här efter sina
studier tillföra sin lokalkännedom m.m. i företagens internationella
affärsrelationer. Men också de studenter som återvänder till sitt hemland efter
studietiden kan där utgöra potentiella medarbetare/agenter för regionala företag i
sitt hemland.
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Om detta ska lyckas krävs att studenterna under sin studietid här kommer i
kontakt med regionala företag på ett djupare sätt än som sker via t.ex.
fadderföretagsverksamheten som högskolan redan är känt för. Ett sätt är att verka
för att den praktik (internship) som ingår som del i vissa kurser i högre grad
förläggs till regionens företag än som sker idag. Praktiktiden sker normalt under
en termin varför förutsättningar finns till att etablera en djupare kontakt mellan
student och praktikföretag.
Ett problem idag är att det är studenterna själva som ordnar sina praktikplatser.
Utländska studenter tenderar därför att i hög grad söka sina platser utomlands pga.
dålig lokalkännedom och språkbarriär. Tanken med förstuiden är därför att bygga
upp en plattform/praktikplatsbank där företag kan lägga ut sina praktikplatser
samtidigt som det gör det enkelt för studenter att hitta praktikplatser som passar
deras profil. Eftersom företag i regionen ofta känner osäkerhet inför att ta emot
icke svensktalande studenter förväntas det även krävas en omfattande uppsökande
verksamhet för att överbrygga denna tveksamhet hos företagen samt även hjälpa
till att beskriva praktikplatserna på ett ur studentperspektiv attraktivt sätt.
Faller förstudien väl ut är avsikten att implementera detta arbetssätt som en del
inom Handelshögskolans ordinarie verksamhet gällande internship.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-29
Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län

Beslutet skickas till
Internationella Handelshögskolan, Jönköping
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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Projektuppgifter
Projektnamn

Projektägare

Matchning av Int. studenter o reg. föret. Int. Handelshögsk.
År och månad för projektstart

År och månad för projektavslut

2016-08-01

2017-11-30

Status

Diarienummer

Nytt (förstudie)

2016/1002

Historik
Tidigare beslut

Utbetalda medel

-

-

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Mullsjö

Jönköpings län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Att verka för en ökad andel studenter som under sin studietid under längre perioder
får möta och arbeta tillsammans med länets företag är angeläget och ligger också
väl i linje med det som OECD hade som en av sina rekommendationer i den
"territorial report" som för några år sedan presenterades över Småland/Blekinge. En
avsikt med detta är att främja att fler studenter väljer att ta sin första
anställning i ett länsföretag och därmed ökar akademikertätheten i länet som också
är en av målsättningarna i länets RUS.
Att få internationella studenter att välja att stanna kvar i regionen efter sin
studietid är en än större utmaning, men inte mindre betydelsefull uppgift för
Regionen att medverka till. Om fler internationella studenter bereds möjlighet att
förlägga sina internship till regionens företag ger det företagen möjlighet att på
ett enkelt sätt få testa denna möjlighet, vilket lär underlätta för företagen att i
nästa skede överväga att anställa en utländsk student som därmed också kan bidra
till näringslivets ökade internationalisering.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS

För att bidra till delstrategierna "En internationellt ledande industriregion" samt
Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag" är betydelsen av
ökad andel medarbetare med akademisk kompetens av stor betydelse. Men föreliggande
förstudie ligger även väl i linje med delstragegierna "Ett inkluderande samhälle"
samt "En global livsmiljö" eftersom förstudien handlar om att medverka till öka
andelen utländska studenter i länets näringsliv.
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv

Utbildning/forskning

Attraktivitet

Folkhälsa och sjukvård

Kommunal utveckling

Infrastruktur

Avstämning har skett med

Utbildning och kultur

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

Många företag i länet är verksamma inom tillverkning där också många praktikplatser
förväntas erbjudas. Denna näring är av tradition ofta mansdomierad.
IHH:s studenter fördelar sig 50/50 mellan kvinnor och män, vilket också väl
återspeglar sig bland de internship-platser som fördelats tills nu. Vid en ökad
andel internship på länets företag är målsättningen att behålla minst denna
fördelning bland platserna som förmedlas.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

I genomförandet kommer man att verka för att minimera resandet samt i möjligaste
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mån verka för att samarrangera sina aktiviteter ihop med andras arrangemang.
IHH har många internationella studenter som idag har svårt att på egen hand hitta
internship-platser regionalt. Föreliggande förstudie har som mål att bidra till att
förenkla denna matchning och därmed bidra till en ökad internationalisering av
regionens näringsliv.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

Förlag till särskilda villkor för beslut

Beslutet förutsätter att sökt finansiering från Tillväxtverket beviljas.
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År

Summa

Typ av medel

2016

275000

1:1

Totalt

275 000,00 kr

Beslutet motsvarar 24,98 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.

© Region Jönköpings län RjL5148 Version 1 2016.02

UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT

Utbetalningsprognos
År 2016 beräknar vi att betala ut 100 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering

Nationell ämneskategori

1b

01D

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.
Läs mer på plus.rjl.se
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