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Jag tillbringade sommaren i Augsburg som ligger i södra Tyskland, ca. 1 timme utanför
München, med att jobba som praktikant på UPM’s avdelning för fabriksutveckling. Jag
började med att söka till UPM’s Bioforce Trainee-program i slutet av februari och fick efter 3
intervjuer veta i början av april att jag fått ett erbjudande från Tyskland. Sagt och gjort
tackade jag ja och förstod kanske inte riktigt vad jag höll på med förrän en eller två dagar före
avfärd, i samma skede kom också nervositeten. Sett i efterhand så hade jag inget att oroa mig
för och jag tror inte det kunde ha gått bättre.
Resan dit gick bra och jag togs väldigt väl emot av UPM, jag fick en bra inskolning i
arbetssäkerhet och hur man ska agera på ett industriområde med många riskmoment. Min
praktik gick ut på att jag fick ett projekt som min mentor, fabrikens kemist, funderat ut. Jag
skulle uppdatera en simuleringsmodell för hela fabriken, det vill säga uppdatera
processparametrar, dra om massaströmmar och göra andra justeringar. Jag fick en bra
skolning i papperstillverkning och i synnerhet hur man kan återanvända returpapper i
processen, skolningen gjorde verkligen mitt arbete lättare. Efter uppdateringen av modellen
fick jag också modellera hur vattenkvaliteter ändrar i olika delar av processen. Med hjälp av
några testkörningar kunde man konstatera att användningen av färskvatten kunde minskas
utan att försämra vattenkvaliteterna avsevärt. Det praktiska ingenjörsarbetet kombinerat med
processimulering var precis ett sånt sommarjobb jag velat ha under en längre tid, att få åka
utomlands och se en annan kultur på samma gång var ett väldigt trevligt plus i kanten. Det här
är nog första gången jag kunnat använda teorin som jag lärt mig i min utbildning på ett så
praktiskt sätt, jag drog verkligen god nytta av sommaren.
Augsburg som stad har en väldigt lång och fin historia med många vackra gamla byggnader
och sevärdheter. Jag turistade ganska mycket inom staden men besökte också München i
några omgångar, bl.a. för att kolla på fotboll. Bortsett från byggnaderna och sevärdheterna så
var kulturen överlag inte så farligt annorlunda än i Finland, förutom att tyskarna kanske mera
rör sig ute på stan och är lite socialare. Något som hjälpte mig mycket under sommaren var att
jag redan första veckan tvingat mig själv att kommunicera på tyska, trots att jag hade läst
tyska i både gymnasiet och på universitet så kändes språket rostigt. Mödan betalade nog
tillbaka sig efterhand då jag kände att jag nog kunde ta mig fram och uppleva saker på ett helt
annat sätt just p.g.a. att jag kunde det lokala språket. På utvärderingsmötet under min sista dag

fick jag jättefin feedback om hur bra mitt språk utvecklats och min vilja att utmana mig själv
varje dag.
Många vänner utanför arbetet kan jag inte säga att jag fick, men jag kände inte egentligen att
det var det som jag var ute efter i Tyskland. Att bara få resa runt på egen hand och göra saker
man själv vill var en ganska skön känsla, en skön frihet. Jag känner också att tiden i Tyskland
fick mig att växa på ett personligt plan och det är säkert något många borde prova på,
nämligen att göra saker själv. Får man det ensamt kan man besöka en bar under
fotbollsmatch, stämningen är fin och vågar man tala tyska (eller även engelska) så finns det
nog personer som man kan få kontakt med. Jag prövade nog konceptet ett par gånger och kan
konstatera det en lyckad fallstudie!

