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tionen, som HBT+ och funktionsvariationer. Förutom
den uppenbara, synliga bristen, finns även en brist på
accepterande och inkluderande av olikheter.

Krönika
God morgon! Jag tänker vara lite lagom provocerande till morgonkaffet. I min bransch finns det ett
överskott på vita medelålders män. Nu sätter kanske
någon kaffet i vrångstrupen. Bra! Då har ni vaknat. Jag
menar inte på något sätt att vita medelåders män är
dåliga – men eftersom det finns en stor brist på mångfald riskerar vi att gå miste om enorma möjligheter i
form av innovation, kompetens, medarbetarengagemang, motivation och till syvende och sist: klirr i kassan.
Det är absolut nödvändigt att tänka på mångfald och
inkludering i affärsvärlden. Och just inom IT- och
teknikbranschen finns en brist på kvinnor, människor
med annan etnisk bakgrund och så vidare. Jag inkluderarSida
även1de mer osynliga aspekterna i mångfaldsdefininyteknik_jobbastatligt.qxp_Annons_Ny Teknik kopia 2 2017-10-26 13:54

Det finns tillräckligt med forskning på området som
påvisar hur mycket bättre resultat man får med mångfald och inkluderande på arbetsplatsen. I en rapport av
Dr. Ines Wichert, IBM Smarter Workforce Instititute,
The Business Case for Gender Balance, (2014), påvisas
att ett ökat antal kvinnor i verkställande positioner på
företag ger; starkare finansiella resultat, ökad tillväxt
och innovation, samt tillgång till nya kundsegment.
Samma rapport skriver att i en organisation med stark
mångfald och inkludering finns det tre gånger högre
engagemang hos medarbetarna och innovationen är
fyra gånger högre. Det är ju inte affärsmässigt försvarbart att ignorera den informationen.
Men det räcker ju inte med att visa upp lite tjusiga
bilder eller fakta på att: ”Titta! Här har vi minnsann
mångfald!” Man måste ha en genuint inkluderande
företagskultur, det vill säga att alla har samma möjligheter till avancemang, att karriärsvägar är tydliga, att
alla får komma till tals och att ingen är ”andra klassens
medborgare”.
Hur gör man då? Jo, på IBM arbetar jag dagligen med
att se till att vi gör allt för att ta bort skygglapparna.
Vi utbildar våra ledare i att förstå nyttan av olikheter
och att vara inkluderande genom bland annat omvänd
mentorering, utbildar våra ledare i att lära sig mer om
sina förutfattade meningar (något vi alla har), se till att
karriärsvägar är tydliga för alla, och så arbetar vi mycket
med synlighet och nätverkande, speciellt för ickepriviligierade grupper.
Den här resan måste vi alla göra för att vara relevanta.
Och du vill väl vara relevant?
Marie Nilsson, Nordic Diversity Leader, IBM

Jobba statligt är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 250 medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

HITTA DITT DRÖMJOBB I STATEN!
VI SES I BIBLIOTEKET PÅ KTH.
LOKAL: ÅNGDOMEN.

Söker du utvecklande arbetsuppgifter samtidigt som du gör något
bra för samhället? Hitta ditt drömjobb i en statlig verksamhet!

Med appen ”Jobba statligt”och på webbplatsen www.jobbastatligt.se
håller du enkelt koll på de lediga statliga jobben.
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Unikt
traineeprogram
på Awapatent

Zoe Ahmad, Team manager

Traineeprogrammet på Awapatent är
det enda i sitt slag i Europa och ger
stora möjligheter att utveckla strategisk och taktisk kunskap. Zoe Ahmad
avslutade sin traineeperiod i våras och
har redan hunnit med två olika roller.
Text: Tina Lindström Carlsson Foto: Patrik Lundin

Efter sin examen började Zoe Ahmad på Awapatents
unika traineeprogram för blivande patentkonsulter och
framtida experter inom IP, Intellectual Property.
– Traineeprogrammet på Awapatent ger en grundlig
utbildning och är en unik inkörsport till yrket. För
ingenjörer som vill arbeta med de senaste tekniska utvecklingarna teoretiskt snarare än i praktiken och som
även har intresse för juridik och kundrelationer är det
den perfekta kombinationen, säger hon.

Isbi Felix, nätanalytiker på Ellevio,
arbetar för att bolaget alltid ska ligga
steget före, vid planering av vårt elnät.
Med ett omfattande researcharbete,
ny teknik och ett starkt team bakom
sig, ser hon till att ta elen hem till dig.

Traineeprogrammet är öppet för civilingenjörer
inom alla teknikområden. Programmet ger möjlighet
att förvärva strategisk och taktisk kunskap som är
avgörande för att bli en framgångsrik patenkonsult.
– Att utbilda patentkonsulter på det här sättet är
unikt i patentbranschen. Du får patenträttslig träning
från dag ett. Besök på Awapatens olika kontor där traineegruppen utbildas av interna föreläsare under ett par
veckor i taget varvas med perioder på hemkontoret där
du praktiserar det du lärt dig, säger Zoe och fortsätter:
– Det bästa med traineeprogrammet är att du är en
del av en grupp där alla gör samma resa och att man
känner sig högt värderad av företaget.
Awapatent erbjuder en rad olika karriärvägar.
Direkt efter traineeprogrammet arbetade Zoe som patentkonsult inom bioteknik och sedan i somras är hon även
team manager på företagets enhet i Uppsala.
– Visar man intresse för ett visst område tillåts

man utvecklas inom det. Jag kände snabbt att jag ville
ha mer kundkontakt i mitt dagliga arbete. I min nya
roll kommer jag ständigt i kontakt med innovatörer
och startup-bolag på en spännande marknad inom
olika tekniska områden. Det handlar mycket om vilka
rättigheter man behöver ha på plats för att kunna verka
och positionera sig på marknaden, säger Zoe och
fortsätter:
– Sen finns den mer traditionella vägen där man
fördjupar sig och blir specialist inom vissa IP-områden.
Vilken väg du väljer beror på din fallenhet, vad du
tycker är kul och var behovet inom Awapatent finns för
tillfället.
Zoe ger ett exempel på ett bolag som vände sig till
Awapatent för att skydda sin teknik men som inte hade
kapital till att göra det.
– Genom att ha koll på ekosystemet som omger startupbolag och de mjuka pengar som finns att söka för till
exempel IP-tjänster kunde vi vägleda dem dit. På så sätt
kunde de säkra upp sin position på marknaden gentemot andra aktörer, vilket gör det enklare att attrahera
större kapital från investerare, berättar hon.
Namn: Zoe Ahmad
Titel: Team manager
Bakgrund: Master inom industriell och miljöinriktad
bioteknik. Kungliga tekniska högskolan, examen
2016
Favoritinnovation: Hjulet
Awapatent
Awapatent är ett ledande konsultföretag inom
immaterialrätt med närvaro i både Europa och
Asien. Med specialistkunskap inom juridik och
teknik hjälper de kunderna att göra affärer av sina
idéer och innovationer. Företaget som grundades
som patentbyrå 1897 har i dag 170 IP-konsulter
(Intellectual Property) och 300 medarbetare på
16 kontor i Sverige, Danmark, Tyskland och Kina.
Awapatent ägs till 57 procent av medarbetarna och
2016 omsatte företaget 621,9 miljoner kronor.

Hon bygger
framtidens
elnät

Text: Anna Bjur Foto: Adrian Beck

– Det som driver mig i mitt arbete är just samhällsnyttan. Vi arbetar med att bygga en tillförlitlig och robust infrastruktur som kommer att vara kvar i ungefär
50 år och då vill man självklart göra det riktigt bra - det
om något engagerar mig, säger Isbi Felix.
Isbi läste civilingenjörsprogrammet inom Elektroteknik med elkraft som inriktning och tog examen
från KTH år 2006. För sex år sedan började hon arbeta
på Ellevio. I sin arbetsroll som nätanalytiker, ser hon till
att greppa utvecklingen i samhället och bedöma elnätets
utveckling i förhållandet därtill:
– Jag arbetar med att ta fram prognoser för Stockholmsområdet. Regionens starka tillväxt bidrar till att vi just
nu bygger ut vår infrastruktur och gör den pålitlig inför
de kommande åren. För att vi ska kunna lyckas med det
krävs det att vi hänger med i omvärldsbevakningen.
Elnätet ska kunna hantera framtida utveckling med
bland annat solceller och elbilar. Just nu arbetar Isbi
med omfattande research kring hur elbilar kommer att
påverka morgondagens elnät, på den regionala nivån:
– Vi har många aktörer som vill komma in i Stockholmsområdet vilket innebär att vi måste göra vissa
förändringar genom att bland annat bygga ut våra

Isbi Felix, Nätanalytiker

fördelningsstationer. Både hur nätet byggs upp och hur
det drivs behöver därför ses över.

man känner vad som är rätt väg att gå, säger Isbi och
tillägger;

Elkraftbranschen har fått ett oförtjänt rykte om att
vara tråkig och lite enformig, vilket Isbi bestrider. Hon
påpekar hur dynamisk Ellevio är som arbetsplats, med
flera spännande projekt på gång:
– Tillsammans med mina kollegor får jag vara med
från början och sketcha upp hur större infrastrukturprojekt kommer att se ut. Här finns alltid nya utmaningar för oss att ta oss an. Ingen dag blir den andra
lik och det händer alltid något nytt, trots att elnätet är
väldigt statiskt, säger hon med ett skratt.

– Vi har en bra och öppen dialog på företaget. Som
anställd hos oss är det viktigt att ha ett öppet sinne, att
vara duktig på att samarbeta. Ellevio är den perfekta
plattformen att börja på som nyexaminerad. Här får du
möjligheten att följa hela kedjan och ser hur projekten
blir till verklighet – från början till slut.

Hos Ellevio finns goda utvecklingsmöjligheter och
här får du chansen att själv utstaka din karriär.
– Som nyexaminerad är det svårt att veta vad man
vill och det är inte förrän man kommer till själva
arbetsplatsen och börjar jobba med olika frågor som

Ellevio
Ellevio AB äger, driver och utvecklar regionala och
lokala elnät och distribuerar el med 99,98 procents leveranssäkerhet till nära 1 000 000 kunder
i Sverige. Vårt elnät är totalt 7 200 mil långt vilket
motsvarar nästan två varv runt jorden. Våra kunder
är spridda över Dalarna, Hälsingland, Närke, Värmland, Gästrikland, Bohuslän, Halland och Stockholmsområdet. Vi är 430 anställda och driver cirka 2000
projekt per år.
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”Att komma till Preem
var som att komma
till en drömvärld”
Preems Svanenmärkta diesel gör
bolaget världsunikt och arbetet med
visionen att leda omvandlingen mot
ett hållbart samhälle fortsätter med
full kraft. Det var även något som
lockade värdestyraren Iman Hussein
till företaget.
Text: Tina Lindström Carlsson Foto: Sigrid Malmgren

Som värdestyrare för Preem är civilingenjören
Iman Hussein ansvarig för att hitta det mest lönsamma
sättet att driva bolagets raffinaderi, ur både tekniska och
ekonomiska aspekter. Från sin arbetsplats på Preems
huvudkontor i Stockholm för han ständiga diskussioner
med olika discipliner inom företaget.
– Vi värdestyrare gör ekonomiska kalkyler och ser till
så att företaget köper rätt råvaror och säljer kvalitativa
varor till ett rimligt pris. Råoljorna har olika kvalitet
och vi köper dem som passar bäst ur ekonomisk och
teknisk synpunkt till respektive raffinaderi. Vi optimerar synergierna mellan våra raffinaderier i Lysekil och
Göteborg. Det är ett mångsidigt arbete som jag tycker är
fantastiskt roligt, säger Iman.
Preem har Sveriges näst största hamn, i Lysekil, och
exporterar stora mängder drivmedel till länder i och
utanför Europa.
– Jag tror inte att många vet att Preem är ett av
Sveriges största exportföretag. Vi har hela värdekedjan

från inköp av råvaror, vi processar och skeppar ut varor
till våra depåer och exporterar stora mängder drivmedel
utanför Sverige, säger Iman och tillägger:
– Vi arbetar med hållbarhet på många olika plan och
vill successivt gå över från fossila bränslen till förnybara
alternativ. Vi gör fossila bränslen på ett väldigt energieffektivt sätt och jobbar hårt för att reducera koldioxidutsläpp på våra anläggningar och ute på vägarna. Preem
är världens enda bolag som har Svanenmärkt diesel
vilket är fantastiskt.
Att Preem har ett ständigt fokus på att hitta förnybara alternativ är en av anledningarna till att Iman
fastnade för bolaget.
– Det är inte bara på diesel som vi ligger i framkant, vi
har också en grönare standard på bensin med vår Preem
Evolution Bensin. Vi har en vision och värderingar som
inte bara står skrivet på ett papper. Preem jobbar dagligen
med att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle och
det genomsyrar verkligen hela bolaget.
Ett välkomnande företag med en öppenhet och
en inkluderande kultur. Så beskriver Iman Preem som
arbetsgivare.
– Det är ett företag som värdesätter sina anställda.
Vi jobbar som ett team och det finns en öppenhet och
en accepterande kultur här. Alla välkomnas med öppna
armar och det har jag själv upplevt. Jag kom från
skolan i Stockholm till lilla Lysekil och fick världens
omhändertagande och alla förutsättningar för att göra
ett bra jobb.

THS Armada

Iman Hussein, värdestyrare

Iman började som nyexaminerad ingenjör på raffinaderiet i Lysekil, därefter var han processingenjör med
ansvar som energiledare för hela raffinaderiet.
– Att komma till Preem var som att komma till någon
slags drömvärld. Som nyutexaminerad fick jag ett stort
ansvar och kände mig stolt över att jobba med de frågor
som jag brinner för. Vi jobbar alltid tillsammans för att
optimera lönsamheter. Det finns inget jag – det är vi i
gruppen. Här är jag med och gör skillnad för klimatet. Är man, som jag, intresserad av processer så är
möjligheterna stora att vara med och göra saker bättre,
avslutar Iman.

Iman Hussein
Titel: Värdestyrare
Utbildning: Civilingenjör kemiteknik, inriktning
processteknik, Kungliga tekniska högskolan,
examen 2008.
Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Våra
två raffinaderier räknas till de mest moderna och
miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år.
Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning,
distribution samt trading och varuförsörjning. Vi
förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och
förnybara drivmedel till företag och privatpersoner
i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen
exporteras. Preem har också ett rikstäckande
servicenät med 570 tankställen för privat- och
yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda
varav 950 arbetar vid raffinaderierna.
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Ellinor Svensson & Andreas Rahm Yhr

Andreas Rahm Yhr och Ellinor Svensson arbetar båda inom
Sandvik-koncernen. Trots att de verkar inom olika delar av
verksamheten har de mycket gemensamt och har hunnit
testa flera olika roller inom Sandvik.

”På Sandvik får
du snabbt ett
stort nätverk”

Text: Joakim Johansson Foto: Albin Bogren

Andreas Rahm Yhr arbetar idag som projektledare
inom affärsområdet Sandvik Materials Technology med
fokus på framtagande av nya material. Resan började
i Sandviks Global Graduate Program, med placering
inom sälj- och marknadsföring.
– Utvecklingsmöjligheterna inom Sandvik är otroligt
bra. Jag tycker ”vill du så får du” är en bra beskrivning
av kulturen. Inom koncernen finns många verksamheter, alla med olika funktioner som forskning,
ekonomi, produktion, sälj eller marknad. Atmosfären
är öppen och det finns egentligen inga hinder för att
utvecklas i den riktning man är intresserad av.
Ellinor Svensson arbetar som applikationsspecialist
inom området digitala produkter och verktyg vid produktområdet Sandvik Coromant. Hon arbetade tidigare
forskningsinriktat med metodutveckling för flygindustrin inom Sandvik.
– När man kommer in på ett Sandvik-bolag, oavsett
var i världen, är det som att komma hem. Man får snabbt
ett stort nätverk. Det man märker är att många kollegor
har testat olika roller och har samlat mycket erfarenhet.
Det finns en vilja att dela med sig av kunskap. För att
bygga upp liknande erfarenheter utanför Sandvik krävs
det att man byter jobb ofta, säger Ellinor Svensson.
Sandviks globala närvaro gör att det finns gott om
möjligheter att söka utmaningar i andra länder. Till exempel var Andreas Rahm Yhr i USA och jobbade förra året:

– Våra produkter och lösningar säljs i många länder
världen över. USA är till exempel den enskilt största
marknaden, följt av Tyskland. Omkring 20 procent av
försäljningen går till Asien. Det blir mycket resor där
man får känna på olika kulturer.

– Jag är väldigt stolt över att Sandvik arbetar aktivt
med mångfald. Vi har erfarna kvinnliga ledare och strävar
efter ökad jämställdhet i korridorerna. Jag hoppas att
det kan bidra till att fler tjejer hittar in i industrin, säger
Ellinor Svensson.

Andreas Rahm Yhr berättar att han har en
förkärlek för att arbeta mot länder i snabb utveckling
och förändring, där Sandviks lösningar på ett påtagligt
sätt gör skillnad. Det kan till exempel handla om nya
material som används i ångpannor i elkraftverk som
både ökar produktiviteten och minskar CO2-utsläppen
och påverkan på miljön.

Stoltheten över Sandvik delar även Andreas Rahm
Yhr:
– Vi har starka relationer till våra kunder, något som
byggts upp över lång tid och många av dem säger till
och med att de är stolta över samarbetet med oss. Vi
samarbetar med kunderna och utvecklar lösningarna
tillsammans. Det är precis så vi känner också, vi som
arbetar här. Vi har en stolt historia bakom oss och en
spännande framtid inför oss, avslutar Andreas Rahm
Yhr.

Arbetet med att skapa ett hållbart samhälle
genomsyrar Sandviks verksamhet. Förutom att ta fram
produkter som hjälper kunderna att bli mer effektiva,
arbetar koncernen med att digitalisera många av sina
produkter och processer.
– Genom att digitalisera processer kan vi identifiera
spill och överflöd eller övervaka verktyg för att se hur
de kan köras för att få ut optimal livslängd. Vi kan på så
sätt se till att inget kasseras för tidigt, vi kan spara in på
komponenter och vi kan reducera spill i processerna,
berättar Ellinor Svensson.
Det är inte bara inom hållbarhet som Sandvik har
lagt stor fokus. Bolaget har även fått utmärkelser för sitt
arbete med jämställdhet:

Sandvik
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 43 000 anställda och världsledande positioner inom:
• Verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning
• Maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar
för gruv- och anläggningsindustrin
• Avancerade rostfria stål och speciallegeringar
samt produkter för industriell värmning
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”På IKEA fick
jag chansen
att kickstarta
min karriär”

Genom smarta digitala lösningar har
IKEA blivit allt mer tillgängliga för sina
kunder, världen över. Bakom den digitala resan står ingenjörer, innovatörer
och unga talanger – redo att möta
behoven idag och imorgon.
Text: Adrianna Jalming Foto: IKEA

Rebecca Ahlstrand är inne på sin tredje månad som
Management Trainee där hon i sin roll arbetar inom
Digital Solutions & IT på IKEA. Med en civilingenjörsexamen i informationsteknik och en master i industriell
ekonomi från KTH tog hon i våras steget ut i arbetslivet,
och att valet föll på möbeljätten hade mycket att göra med
deras möjligheter för nyexaminerade studenter:
– Jag kände att jag verkligen skulle få kickstarta
min karriär i traineeprogrammet och jag blev positivt
överraskad över hur mycket förtroende och ansvar

Martin Gudmundsson, IT-arkitekt

Krishnapriya Kizhakkedath, Solution Architect & Rebecca Ahlstrand, Management Trainee

jag fått på så kort tid. Vi lär oss om ledarskap och
hur organisationen fungerar, samtidigt som vi får ett
fantastiskt nätverk och kan arbeta med kompetenta
kollegor över hela IKEA. Eftersom rollen anpassats
efter mina intresseområden får jag också möjlighet
att skräddarsy den på ett vis som känns både stimulerande och roligt!
IKEAs Management Trainee Program innefattar
bland annat regelbundna utbildningar och en inledande
månad på ett av företagets varuhus. Utöver värdefull
praktisk kunskap fokuserar programmet mycket på
personlig utveckling, menar Rebecca Ahlstrand:
– Jag uppmuntras att utmana mig själv och min syn
på ledarskap varje dag. Programmet erbjuder så mycket
både för mig som person och som anställd, och att få
den sortens möjligheter så tidigt i min karriär överträffade verkligen mina förväntningar.
Krishnapriya Kizhakkedath, Solution Architect på
IKEA sedan några månader tillbaka, går det ettåriga
traineeprogrammet Global Young Potentials Programme
där hon tillsammans med andra deltagare från flera
olika länder får möjlighet att växa in i sin nya roll på
företaget och lära sig jobbet på plats. En stor del av
utbildningen som ges i programmet riktar sig till att
deltagarna ska lära sig att leda sig själva i en digital värld
under konstant förändring.
– Jag har tidigare arbetat som utvecklare inom
IT, men sedan i somras har jag rollen som Solution
Architect här på IKEA. Programmet har för mig hjälpt
till att skapa en mjukare övergång mellan mina tidigare
erfarenheter och arbetet i min nya roll – hela tiden med
stöttning från både kollegor och chefer.

IKEA expanderar och öppnar varje år flera nya
varuhus men utvecklar samtidigt ständigt sin e-handel
och nya säljkanaler. Ett exempel är pop-up IKEA KÖK
i Stockholm som gör det möjligt för IKEA att komma
närmare kunderna i Stockholms innerstad.
Som IT-arkitekt på IKEA ansvarar Martin Gudmundsson för att de digitala lösningarna ska möta marknadens
efterfrågan:
– IKEA har påbörjat en mycket spännande digital
utvecklingsresa. Vi har våra varuhus, vårt varumärke
och våra produkter, men världen runt oss förändras i
snabb takt. Därför satsar vi på att utveckla våra digitala
lösningar, för att kunna stärka vår närvaro och helt
enkelt finnas närvarande där våra kunder befinner sig,
säger Martin Gudmundsson och tillägger:
– Om jag hittar ett bra sätt för att optimera hur vi
använder hårdvara i ett varuhus, kommer den lösningen
automatiskt att användas i 400 andra varuhus. Omfattningen av mitt arbete blir helt annorlunda i ett så stort
bolag som IKEA och det är en mycket värdefull aspekt i
mitt arbete, avslutar han.
IKEA
IKEA är ett globalt företag med rötterna i södra
Sverige. Inom IKEA Digital Solutions & IT finns
det ett flertal kontor över hela världen med över
1500 medarbetare. Kontoren finns i Helsingborg,
Malmö, Älmhult och på andra platser i Europa,
Asien och USA.
Ansökan till Global Young Potentials Programme
öppnar i januari 2018. Läs mer om programmet och
IKEAs jobbmöjligheter inom IT på ikea.se/jobb.
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Tre studenter

Det här gör vi efter utbildning på KTH
Är du snart nyexad och peppad på att kickstarta din karriär? Då är en traineetjänst perfekt!
Vi har träffat tre före detta KTH:are som berättar mer om sina traineeprogram.
Text: Anna Bjur

Anton Söderberg, 28 år.
Utbildning: Ingenjörsexamen inom
Industriell ekonomi, KTH. Examen 2016.

Yasmin Chaoui El Kaid, 24 år.
Utbildning: Ingenjörsexamen inom
Farkostteknik, KTH. Examen 2017.

Denise Fuglesang, 28år.
Utbildning: Ingenjörsexamen inom
Kemi, KTH. Examen 2015.

1
Berätta mer om ABB! Vilka är ni?
ABB är en svensk-schweizisk multinationell verkstadskoncern. Vi har två huvudsakliga affärsområden,
automation och elkraft. I dag har vi vårt svenska
huvudsäte i Västerås, en stor site här i Ludvika och
verksamhet på flera andra platser i Sverige.

Berätta mer om Saab! Vilka är ni?
På Saab jobbar vi i ett öppensinnat globalt team som
alla delar utmaningen - att göra världen till en säkrare
plats. Tillsammans förser vi den globala marknaden
med cirka 500 produkter, tjänster och lösningar inom
allt från civil säkerhet till militärt försvar.

2

Berätta mer om ert traineeprogram!
Vi börjar med tre rotationer där varje placering varar
under tio veckor. Jag är placerad i Ludvika och var ute
på tre olika enheter här hos oss. Jag startade min första
period inom strategiskt inköp. Sedan testade jag en
annan enhet som logistikutvecklare och arbetade under
min sista tioveckorsperiod inom kvalitet.

Berätta mer om ert traineeprogram!
Jag har precis börjat på vårt globala traineeprogram som
är 14 månader långt. Jag är en av nio ”graduates” som är
placerade på olika ställen inom bolaget. Alla jobbar med
olika områden, allt ifrån marknad till projektledning
och produktledning, själv är jag anställd som Supply
chain analyst.

Jag är väldigt tacksam över att ha fått möjligheten att
kunna testa på tre olika roller inom loppet av 30 veckor.
Jag har fått en väldigt bra förståelse för hur värdekedjan
ser ut inom bolaget och jag har fått möjlighet att bygga
nätverk ute i verksamheten. Under tiden löper ett parallellt program med din trainee-grupp. Dels gör vi interna
och externa (hos kund) studiebesök, dels går vi kurser
och utbildningar inom bland annat ledarskap.

Programmet består av teamveckor, individuella veckor
och utlandspraktik. Under teamveckorna träffar jag de
andra ”graduates” och går ledarskapsutbildningar och
lär mig mer om olika delar inom bolaget. Det är så roligt
och man får verkligen utmana sig själv för att utvecklas
så mycket som möjligt. För de individuella veckorna
skräddarsyr vi ett program där vi får möjlighet att rotera
inom bolaget utifrån intresse och behov kopplat till
tjänsten, vilket skapar en bra grund att stå på.

Vår utlandspraktik kan vi göra i stort sett hela världen.
När man har avslutat sin utlandsplacering är man
klar med traineeprogrammet. Det innebär att längden
på traineeprogrammet varierar lite, beroende på när
utlandsplaceringen blir.

Hur ser du på en framtid inom bolaget?
Det går att tillbringa en livstid inom bolaget i och med
att man har möjligheter att byta jobb och inriktning så
många gånger. Det är så jag ser på min framtid inom
ABB, att växa inom bolaget. Sedan får jag se vad det
finns för möjligheter längs resans väg, vad jag kommer
att intressera mig för längre fram. Än så länge är jag
junior och satsar på att lära mig så mycket som möjligt.

Läs mer på
new.abb.com/se/jobba-hos-oss/dina-mojligheter/
nyutexaminerad/trainee

Vår utlandspraktik varar mellan 8 till 12 veckor. Tanken
är att skapa en förståelse för andra länders arbetssätt
och kulturer. Som ”graduate” förväntas man sprida den
kunskap man har och får, till alla rotationer. Det gör att
man bidrar från dag ett.

3

Vilka personliga egenskaper premierar Saab?
Du är nyfiken och tycker om att prestera tillsammans
med ett globalt team. Man ska vara öppensinnad och
inkluderande med en vilja att driva förändring, sätta
affärerna först och att försöka pusha gränserna för vad
som är tekniskt möjligt.

Läs mer på
saabgroup.com/career/students-professionals/
saab-graduate-leadership-programme/

Berätta mer om Acando! Vilka är ni?
Acando är ett svenskt konsultföretag inom Management
och IT. Företaget har en tydlig strategi som kombinerar
tekniska drivkrafter med mänskligt beteende. I takt med
att världen blir allt mer digitaliserad, blir det viktigare
och viktigare att lyckas integrera dessa ”mjuka faktorer”
med utvecklingen av organisationer och IT.

Berätta mer om ert trainee-program!
Målsättningen med traineeprogrammet är att vi efter
avslutat program ska vara marknadens bästa konsulter
med mindre än fem års erfarenhet. Vi arbetar heltid
som konsulter och går kurser på kvällstid.
Under det första året läggs fokus på konsultmässighet
och vi får de verktyg som behövs för att effektivt kunna
bidra i arbetet som konsulter. Vi får bland annat träna
på kundbemötande, gå kurser i Excel och lär oss mer
om presentationsteknik. År två lär vi oss mer om projektledarrollen och ledarskap. Under det tredje och sista
året ligger fokus på sälj och att hitta sin inriktning inom
bolaget, med bland annat en utbildning inom affärsutveckling.
Det är ett högt tempo men det fungerar bra i och med
att man bygger upp en stark gemenskap inom traineeprogrammet. När jag går på kurserna ser jag alltid fram
emot att träffa mina traineekollegor.

Vad krävs för att passa in på Acandos traineeprogram?
Man behöver vara social, kunna bygga bra relationer
med alla möjliga typer av människor och framförallt vara
driven och ambitiös. Det är ett krävande program och
för att man ska trivas, ska man vara villig att engagera sig
utöver sina kunduppdrag. Det skadar heller inte att vara
analytisk och kritiskt tänkande. Vi lägger stor vikt vid
personlighet, initiativtagande och förmågan att resonera.
Läs mer på
acando.se/vilka-vi-ar/trainee/
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Börja din karriär som
applikationskonsult
Vill du arbeta internationellt, möta
nya människor och har ett intresse för
ekonomi och IT? Sök då till Unit4´s
Fast Track-program!
Text: Rebecka Guzman Foto: Sigrid Malmgren

Unit4 Fast Track - program 2018
I april påbörjas en ny upptäcktsresa, då är det dags för
Fast Track 2018 – ett snabbspår för dig som vill börja
arbeta som applikationskonsult och vill få möjligheten att lära känna Unit4, bolagets verksamhet, utmaningar och strategier.
Programmet pågår under cirka tre månader och efter
denna tid har du som deltagare fått en basutbildning
inom Unit4 Business World, kunskap om organisationen,
våra produkter och sist men inte minst - kunskap om
konsultrollen.
Tidigare deltagare har utgjorts av mycket drivna,
unga akademiker med olika bakgrunder, utbildningar
och erfarenheter – alla med ett starkt engagemang och
ett gemensamt intresse för ekonomi, IT och system.
Beatrice Hallin och Kim Lissert gick båda programmet våren 2017.
– Jag är verkligen glad över att jag fått en direkt

Kim Lissert & Beatrice Hallin

inkörsport till ett globalt växande företag med många
utvecklingsmöjligheter, säger Beatrice, en av tio kandidater som blev antagen till Fast Track 2017 och som
idag är anställd som implementationskonsult på Unit4.
– Jag sökte till Unit4 för att få kombinera intresset inom
ekonomi och IT samt att få möjligheten att kunna arbeta
som konsult på ett internationellt och nytänkande företag.
Kim Lissert arbetade med redovisning och som
slutanvändare av Unit4:s affärssystem innan han blev
antagen till programmet.
– Jag har lärt mig oerhört mycket om systemet,
utbildningen var verkligen riktigt bra, dessutom har jag
fått ett otroligt nätverk och nya vänner!
Vad skulle ni säga till de som funderar på Unit4
och Fast Track?
– Är man intresserad av att arbeta med affärssystem
i ett spännande och framåtsträvande bolag, som tar väl
Åsa Mohalland, Senior Vice President IT

Funktionsöverskridande IT
när Permobil växlar upp
IT blir en allt mer central del av affären
hos Permobil. Företagets vision är att
ge personer med funktionsvariation
samma chans i samhället som andra.
Att göra skillnad – på riktigt – är det
som driver medarbetarna framåt.
Text: Moa Långberg Foto: Kristofer Hedlund

Åsa Mohalland utbildade sig först till lärare men
kände snabbt att annat lockade. Efter att ha sadlat om
till ekonom började en resa som tagit henne från små
bolag i tillväxt till stora företag som Sandvik med medarbetare över hela världen. Nu har hon landat på Per-

mobil och ska leda IT-avdelningen i den förändringsresa som påbörjats. I dag har bolaget en marknadsledande position och medarbetare i 17 länder.
– Jag är riktigt spänd på att få plocka fram verktygslådan och använda mig av allt jag lärt mig under mina
19 år i branschen nu när Permobil växer. Utmaningen
är att sätta strukturerna och hitta IT-avdelningens nya
roll som en del av affären i takt med att digitaliseringen
förändrar branschen i grunden, säger Åsa Mohalland.
Även om Permobils huvudkontor finns i Sverige
poängterar Åsa att för en modern IT-avdelning är det
viktigt att finnas överallt. Det handlar inte om en fysisk
plats utan om att det ska finnas fungerande IT-lösningar
där kunderna finns. Digitaliseringen handlar i slutändan
om att ytterligare öka livskvaliteten hos användarna. Det
sätter krav på arbetssätt och tydlighet i kommunikation

hand om sin personal samt där det finns stora möjligheter att utvecklas och arbeta i projekt utomlands så sök
till Unit4 Fast Track 2018!
Unit4
Unit4 är en ledande leverantör av affärssystem.
Dagligen använder olika tjänsteföretag, myndigheter, kommuner, ideella verksamheter, finansbolag och fastighetsföretag lösningar från Unit4.
På Unit4 nyttjar vi de digitala drivkrafterna och
nya innovativa lösningar som lanseras och skapar
en utvecklande arbetsvardag för den nya digitala
generationen. Vi har teknik som anpassar sig efter
människan – och inte tvärtom.
Kulturen på Unit4 präglas av hög tillit, balans mellan arbetsliv och fritid samt utvecklingsmöjligheter.
Nästa Fast Track-program drar igång april/maj
2018! Läs mer på: unit4.com

och ledningssystem. Arbetet blir alltmer gränslöst och
det är en omställning för organisationen.
– Vi som jobbar med IT måste förstå och vara nyfikna på affären. Det krävs att vi arbetar funktionsöverskridande och samarbetar för att hitta de absolut bästa
lösningarna. För den som är intresserad av att jobba hos
oss är det här ett gyllene läge. Bolaget är tillräckligt stort
för att verkligen genomföra det man vill, men samtidigt
är vi fortfarande så små att vi anställda verkligen har en
översikt över själva genomförandet, säger Åsa.
Permobil är ett svenskt företag där företagskulturen
genomsyras av viljan att bidra och underlätta i vardagen
för användaren. Det läggs mycket tid på att förstå användaren och att se till att allt arbete utgår från rätt premisser. Som anställd på IT-avdelningen gäller det att man
är öppen för att förutsättningarna kommer att förändras.
Vissa dagar kanske man får gå upp lite tidigare för att
hinna ha ett möte med någon i Kina – eller stanna kvar
lite senare för att fånga upp den amerikanska marknaden.
– Man måste vara nyfiken på att se sambanden för
att stötta affären i sin affärsutvecklingsresa samt tycka
att det är intressant att jobba med andra människor.
För den som är analytiskt lagd kommer det också att
finnas stora möjligheter hos oss. I gengäld satsar jag
som ledare väldigt mycket på kompetensutveckling. För
nyutexaminerade personer tycker jag att det är extra
viktigt att ha en genomtänkt plan för vidareutveckling
och stöd, säger Åsa.
Permobil
Permobil är ett svenskt företag grundat 1967 som
tillverkar eldrivna-, manuella rullstolar och sittdynor.
I dag är man en av världens största leverantörer på
marknaden och bolagets huvudkontor finns i Timrå.
Sedan 2013 ägs bolaget av Investor och expanderar
kraftigt genom ökad efterfrågan samt förvärv av
verksamheter runt om i världen.
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Många vägar
leder till Viaplay
Vägen in till Viaplay, Nordens ledande
streamingtjänst, kan se väldigt olika
ut. Det är något som teamleader Mary
Pokrasenko och javautvecklaren Sarah
Mohaghegh är bevis på.
Text: Sara Schedin Foto: Felicia Yllenius

Sarah Mohaghegh och Mary Pokrasenko tar
emot i Viaplays lokaler i MTG-huset på Ringvägen i
Stockholm. Sarah, som ursprungligen är från Iran, är
relativt ny på jobbet och har arbetat här sedan i juli i år,
medan Mary började jobba som konsult för företaget
från sitt hemland Ukraina redan 2013. Efter att ha fun-

derat på att arbeta utomlands ett tag tog hon förrförra
året steget och sökte en fast tjänst som utvecklare för
att några månader senare flytta till Sverige.
– Det är väldigt roligt att få vara på plats här på
kontoret och känna samhörigheten med kollegorna som
man inte riktigt får när man jobbar som konsult. Genom
att jobba där vår produkt finns får jag också en bättre
inblick hur de som använder den uppfattar produkten
och vad de tycker om att titta på. När jag bodde i Ukraina
hade jag till exempel ingen aning om att svenskar tittar så
mycket på golf! säger Mary och skrattar.
Sedan i somras leder Mary ett team med utvecklare
som ansvarar för alla köpflöden på Viaplay. Hon förklarar att hon fungerar som en brygga mellan sitt team
och produktägarna.

– När produktägarna kommer med nya features
översätter jag deras krav till tekniska termer för att jag
sedan ska kunna förklara för mitt team vad vi behöver
göra för att deras features ska fungera. Jag koordinerar
helt enkelt mitt team och ser till så att allt levereras i tid,
säger hon och fortsätter:
– Det jag gillar mest med det här jobbet är friheten
och att jag kan föreslå och införa olika tekniska förbättringar. Sedan tycker jag också mycket om att vägleda
och hjälpa mina teammedlemmar.
Sarah berättar att det hon tycker mest om med
sitt jobb som Javautvecklare på Viaplay är att hon hela
tiden utmanas att göra nya saker. Trots att hon är ny ger
hennes chef henne mycket ansvar.
– Samtidigt som jag får mycket ansvar har jag också
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11

“Det är motiverande att
jobba med en produkt
som du direkt får
reaktioner på och som
du också ser människor
använda”
stort stöd från min kollegor. Jag får mycket hjälp och
råd från dem, säger hon och fortsätter:
– En annan sak som jag verkligen gillar med att jobba
här är att vår chef är så öppen för nya saker och teknologier. Vi uppmuntras hela tiden att tänka utanför boxen.
Sarah kom till Sverige för sju år sedan för att plugga
en master i informationssäkerhet på Kungliga Tekniska
Högskolan. Efter att ha arbetat på Ericsson i fyra år
började hon i våras känna att det var dags att testa på
något nytt. Att det blev Viaplay berodde bland annat på
att hennes man hade jobbat där tidigare och föreslagit
att hon skulle söka sig dit.
– När jag kom på intervju fick jag direkt ett väldigt
bra intryck av företaget, mycket tack vare att min chef

pratade så passionerat om hur det var att jobba här. Jag
tyckte också om att det var en sådan bra blandning av
människor i olika åldrar och av olika bakgrund i teamet.
Sarah berättar att det är extra motiverande för
henne att arbeta med en produkt som hon redan
använder, vilket bidrar till att hon får en mycket bättre
förståelse för den. Hon förklarar att hon också gillar att
time-to-market för deras produkt är så kort.
– Det känns väldigt kul och även viktigt att vi
snabbt får feedback från våra användare. Det är
motiverande att jobba med en produkt som du direkt
får reaktioner på och som du också ser människor
använda. Det skapar en stolthet för det man gör och
för företaget.

THS Armada

Mary instämmer med Sarah och säger att det är
kombinationen av att få jobba med en produkt som så
många använder och kollegorna som gör att hon trivs så
bra på Viaplay.
– Det är en väldigt vänlig och hjälpsam stämning
här på kontoret. Eftersom man tillbringar större delen
av sina dagar på jobbet är det ju oerhört viktigt att ha
bra kollegor. De är verkligen ett gäng glada, smarta och
passionerade människor! Innan jag flyttade hit sa folk
att svenskar kan vara väldigt reserverade och att det är
svårt att lära känna människor men på Viaplay hittade
jag snabbt nya vänner.
När det kommer till utvecklingsmöjligheterna inom
Viaplay berättar Mary och Sarah att det finns många.
Många nyutexaminerade börjar på Technical Operations eller som Tech Trainee för att sedan gå vidare i den
riktning som de är intresserade av, vilket kan vara allt
från att bli produktägare till utvecklare.
– Sedan kan man såklart alltid få mer ansvar och
utvecklas i den roll man redan har, säger Mary.
Hon berättar att man uppmuntras att utvecklas
genom exempelvis olika kurser och konferenser. När det
gäller konferenserna får medarbetarna själva kolla upp
vilka de tycker verkar intressanta och sedan kolla med
sin chef om hen tycker att de är relevanta.
– Vi har också Viaplay’s Hack Days då vi alla kan lägga
vårt vanliga jobb åt sidan och ägna oss åt vad vi vill – så
länge det stimulerar kreativitet och nyfikenhet! Det är
jättekul att se människor arbeta i nya konstellationer, få
nya vänner och ta sig an utmaningar bortom de som de
vanligtvis stöter på varje dag. Hack Days handlar om att
ha roligt och att ta nya häftiga idéer till marknaden.
På Viaplay har man även något som heter Dev
Forum, som är en workshop för medarbetarna där vem
som helst får presentera något nytt för sina kollegor.
Mary förklarar att det kan handla om allt från att
presentera hur man använder ett nytt programmeringsspråk till att någon testat någon ny cool teknik som
de vill dela med sig av.
– Jag ska anordna mitt första utvecklingsforum nästa
månad som ska handla om hur vi utvecklade en av våra
features. Det är roligt att kunna presentera något som
man är lite extra stolt över för sina kollegor, avslutar
hon.

Mary Pokrasenko
Titel: Teamleader
Utbildning: Master i systemanalys från Kharkiv
National University of Radioelectronics
Sarah Mohaghegh
Titel: Javautvecklare
Utbildning: Master i informationssäkerhet från
Kungliga Tekniska Högskolan
Vilket är ditt bästa filmtips?
Sarah: Empire - en serie på Viaplay som handlar
om en konstnärs-/musikerfamilj och deras utmaningar.
Mary: Couple Thinkers - en utbildningsserie på
Viaplay med Craig Ferguson och hans fru.
Viaplay
Viaplay är den ledande online-streamingtjänsten
för TV, film och sport i Norden med mer än tio
miljoner månatliga användare. Vi tror att framtiden
för videostreaming kommer att vara något helt
annorlunda än det är idag. På Viaplay har du en
unik möjlighet att skapa framtidens underhållning.
Vi brinner för att utveckla fantastiska produkter
och är stolta över att skapa fängslande upplevelser.
Vi konkurrerar med några av de mest innovativa
företagen i världen och strävar efter att vara bäst.
Mary Pokrasenko, Teamleader & Sarah Mohaghegh, Javautvecklare

viaplay.se
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”Naturvetenskap
är livet”
Efter utbytesåret i Brasilien landade
Anna Eliasson i insikten att det är
okej att vara naturvetenskapsnörd. I
dag läser Anna ett masterprogram i
kemi, och vill uppmuntra fler kvinnor
som är framtida ingenjörer att gå
samma väg.
Text: Anna Bjur

Foto: Ulrika Göransson

Anna Eliasson är 23 år och har i höst påbörjat sin
mastersutbildning i kemi, med inriktning Bio- och
nanomaterial vid Uppsala Universitet. Hon beskriver sig
själv som en äkta naturvetenskapsnörd som lever och
andas naturvetenskap.
– Jag har alltid varit extremt nyfiken och velat förstå
varför världen ser ut och fungerar som den gör. Mitt
intresse för naturvetenskap har funnits där så länge jag
kan minnas.
När det var dags att välja studieinriktning i gymnasiet var Anna fast besluten att hon skulle läsa den
naturvetenskapliga linjen. En bred linje som öppnar
många dörrar inför fortsatta universitetsstudier. Men
matten var stundtals en tung uppförsbacke:
– Jag fick slita med matten, men envisades ändå att
fortsätta. Jag var väl medveten om att matematik är redskapet vi använder för att tolka och förstå oss på omvärlden och
det gällde att inte ge upp när det kändes som motigast. I
dag har jag kommit till insikten att det är svårt att satsa allt,
men att det är extremt belönande när du lyckas.
Som sjuttonåring åkte Anna till Brasilien som
utbytesstudent under ett år. Hon berättar att väl hemma
i Varberg igen, beslutade hon sig för att verkligen satsa
helhjärtat på sin stora passion i livet – naturvetenskap.
– Under mitt år i Brasilien, fick jag möjlighet att
rannsaka mig själv och fundera över min framtid,
opåverkad av mina kompisars och omgivningens åsikter. Jag insåg vad som var viktigt för mig.
Efter många sena nätter och googlingar fann hon
utbildningen Kemiingenjör med tillämpad bioteknik vid
Borås Högskola, och kände direkt att det var som klippt
och skuret för henne. Anna ansökte till programmet
med skräckblandad förtjusning.
– Hur skulle jag, som inte var någon stjärna i matte
kunna bli ingenjör? Jag försökte tänka att det värsta
som kunde hända var att jag inte skulle klara kurserna.
Men att det i sig inte skulle innebära jordens undergång.
Det tankesättet sätter saker och ting i perspektiv och
har plockat ner mig på jorden många gånger. Till slut
stod jag där med min examen som en tydlig bekräftelse
på min kapacitet - ett bevis på att det handlar mer om
att kämpa vidare och inte ge upp, än att vara född med
någon extrem talang eller skyhög IQ.

“Jag fick
slita med
matten,
men
envisades
ändå att
fortsätta”

Masterprogrammet som Anna nu går kombinerar
både fysikalisk kemi, kemisk biologi och materialkemi.
I dag finns kemiska frågeställningar inom de flesta
branscher och enligt Uppsala Universitet förväntas
efterfrågan på kemister öka, med bland annat ökade
miljökrav och utvecklingen av förnybara energikällor.
– Jag gillar att studera kemi på atomnivå och hur det
påverkar människors liv i stor skala. Det som gör det så
oerhört spännande är att ny teknik nu kan användas för
att utforska nanovärlden på ett sätt som tidigare inte var
möjligt i praktiken.
Förutom den kraft och tid som Anna lägger på
studierna engagerar hon sig också i den ideella organisationen Womengineer. På Ingenjörsprogrammen är 29
procent av alla som pluggar kvinnor. Womegineers mål
är att det år 2030 ska examineras lika många kvinnor
och män, som är ingenjörer. Motivet är enkelt; en ökad
jämställdhet på de tekniska högskolorna leder till en
ökad välfärd för Sverige.

Anna Eliasson

På Womengineers sajt bloggar kvinnliga ingenjörsstudenter, däribland Anna som delar sina tankar om både
utbildningen och livet i stort på sin blogg ”Kemistbloggen”:
– Jag har funderat på hur jag som framtida kvinnlig
ingenjör kan bidra till att fler teknik- och naturvetenskapligt intresserade kvinnor väljer utbildning med
hänsyn till dessa intressen. Det kändes naturligt att
vända sig till en organisation som Womengineer för att
agera opinionsbildare och vara med och påverka. Vi
behöver förebilder och jag hoppas kunna inspirera fler
att söka sig till klassrum, arbetsplatser och forum där vi
i dag som kvinnor utgör en minoritet, avslutar hon.

Anna Eliasson
Besök Anna Eliasson blogg på
womengineer.org/blogg/kemistbloggen
Anna bjuder på en inblick i livet som en ingenjörsstuderande – med andra ord, en blandning av tankar
om tentor, plugg och framtid såväl som reflektioner
kring Annas liv i Uppsala.
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”Det märks att det
här är ett väldigt
välmående företag”
Fredrik Wahlgren och Sara Vitmosse
fick chansen att göra ett ”Summer
Internship” hos Xylem, som arbetar
med lösningar för världens vattenförsörjning. Det blev en utvecklande
sommar där de fick ett stort förtroende att själva leda projekt redan
från start.
Text: Joakim Johansson Foto: Adrian Beck

Fredrik Wahlgren och Sara Vitmosse studerar till
vardags på KTH. Fredrik Wahlgren läser en master i
hållbar energiteknik och Sara Vitmosse har läst designoch produktframtagning och läser nu en master i teknik
och hållbar utveckling. Via karriärmässan Armada kom
de i kontakt med Xylem:
– Jag träffade på Xylem när jag sprang runt på mässan. De hade med sig en gruvpump i genomskärning
och jag hade redan bestämt mig för att det här med
turbomaskiner var något spännande. Jag stannade och
pratade med dem och kände direkt att det här var ett
intressant bolag, säger Fredrik Wahlgren.
Sara Vitmosse kände till bolaget sedan tidigare
och när hon träffade på Xylem på Armada-mässan
kände även hon att bolaget var precis rätt matchning för
hennes karriär:
– Innan jag startade min master reste jag mycket i utvecklingsländer där jag såg olika problem. Det fastnade

hos mig och jag har hela tiden känt att jag vill jobba
med något som betyder någonting i ett större perspektiv, berättar hon.
Besöket på Armada resulterade i att båda sökte till
Xylems ”Summer Internship” där de under sommaren
har arbetat ihop med att driva ett eget projekt. Fredrik
Wahlgren förklarar:
– I grova drag handlar det om en mobil pumpstation
för gruvavvattning där vi har jobbat med själva systemet. Det är ett vidarearbete på ett tidigare exjobb vid
Xylem där olika koncept togs fram. Första delen av vårt
projekt handlade om att sätta sig in i exjobbet och att
förbereda en intervjustruktur, sedan åkte vi till Boliden
och pratade med de ansvariga för gruvavvattningen i
olika gruvor. Vi presenterade det förslag vi tagit fram
och tog emot feedback.

“När vi anlände
första dagen var
allting förberett”
Arbetet mynnade så småningom ut i att en första
prototyp av systemet byggdes. Just att få ett stort förtroende
från start ser Sara Vitmosse som något extra positivt:
– När vi anlände första dagen var allting förberett.
Vi hade fått telefoner, skrivbord och datorer. Vi blev

THS Armada

Sara Vitmosse & Fredrik Wahlgren

tillsagda att ”de här personerna kan ni prata med om ni
undrar över något”. Sedan var det bara att ”get going”!
Fredrik Wahlgren betonar även han förtroendet de
gavs:
– De litade på att vi skulle kunna driva det här projektet själva, samtidigt fick vi också gott om hjälp. Det
var lätt att boka in möten, vi hade hela tiden tillgång till
teknisk kompetens och handledare fanns tillgängliga.
Alla var hjälpsamma. Så fort man hade en fråga släppte
alla det de höll på med för att hjälpa till.
Både Fredrik Wahlgren och Sara Vitmosse är
överens om att Xylem är en arbetsplats de verkligen kan
tänka sig efter studierna:
– Det jag har fastnat mest för är ändå den trevliga
atmosfären som finns i bolaget, men också de erfarenheter som jag har fått med mig. Den master jag läser
är inte direkt kopplad till produktframtagning men
här fick jag gå tillbaka till rötterna och plocka fram de
kunskaperna igen. Det har varit en fantastisk merit,
säger Sara Vitmosse.
Fredrik Wahlgren avslutar:
– Det märks att det här är ett väldigt välmående företag. Det är öppet och en fin gemenskap. Jag har faktiskt
redan fått jobb på Xylem. De håller på och flyttar in en ny
avdelning i labbet och jag är med och hjälper till en dag i
veckan. Med de kontakter jag knutit hoppas jag dessutom
på möjligheten att kunna göra mitt exjobb här.
Xylem
Xylem är ett ledande globalt vattenteknikföretag
med ett åtagande att utveckla innovativa tekniska
lösningar för världens vattenutmaningar. Xylems
produkter och tjänster förflyttar, behandlar,
analyserar, övervakar och återför vatten till miljön
för allmännyttiga företag, industri, bostäder och
kommersiella byggnader samt inom jordbruk.
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Jonas Mann, Vice president R&D & John-Eric Ericsson, Fältapplikationsingenjör

Eftersom majoriteten av Atlas Copcos kunder finns
utomlands har jobbet som fältapplikationsingenjör tagit
John-Eric över hela världen och han är ofta på resande
fot. Han har besökt allt från Kina och Sydkorea till
Brasilien, USA och Tyskland.
– Den kulturella biten är en stor utmaning i det här
jobbet. Det är en stor skillnad på att möta en kund i
Kina jämfört med en kund i USA, men man får mycket
stöd från kollegorna här och de som finns på plats. Du
har alltid en kollega som möter dig när du kommer till
ett nytt land så du är aldrig utlämnad till dig själv.

”Du får möjlighet
att testa på en
annan kultur”
Som medarbetare på R&D-avdelningen på Atlas Copco Industrial technique får du arbeta med spännande
teknologier i en global miljö som
präglas av samarbete och innovation.
John-Eric Ericsson och Jonas Mann
förklarar varför du ska söka dig hit.
Text: Sara Schedin Foto: Sigrid Malmgren

Atlas Copco-gruppen är en världsledande leverantör
av hållbara produktivitetshöjande lösningar. Bolagets
huvudkontor ligger i Nacka i Stockholm och det är
också där vi möter upp fältapplikationsingenjören
John-Eric Ericsson och R&D-chefen Jonas Mann för att
prata utvecklingsmöjligheter, andra kulturer och vad
som är på gång på deras R&D-avdelning.

John-Eric kom in på Atlas Copco direkt efter skolan
för tre år sedan via ett karriärstartsprogram som konsultbolaget ÅF hade. Han berättar att han tidigare hade
haft en bild av Atlas Copco som ett renodlat hårdvaruföretag, men att han på intervjun för sin nuvarande
roll snabbt förstod att det handlade om mycket mer
komplexa saker än så.
– Jag jobbar med mjukvaran för vår nästkommande
kontrollenhet och min roll innebär att jag är lite som
spindeln i nätet mellan kund, marknadsavdelningen och
R&D, förklarar han.
– John-Eric och hans gelikar är helt avgörande för att
vi ska kunna ta fram rätt produkter. De som enbart sitter här på kontoret har inte samma inblick i kundernas
verklighet och processer så fältapplikationsingenjörerna
behövs verkligen för att vi ska förstå vad kunderna vill
ha och behöver, inflikar Jonas.

John-Eric berättar att på grund av Atlas Copcos
storlek är utvecklingsmöjligheterna väldigt många och
om han ville skulle han till exempel kunna söka sig till
att stationeras utomlands. Global mobilitet är något
som uppmuntras inom bolaget och det ses som något
positivt om man vill byta jobb internt.
– Något som jag själv funderar på som ett nästa steg
i min karriär är att åka på ett ”Short Term Assignment”,
där man får möjlighet att under en kortare period testa
på en annan kultur och jobba med ett projekt utomlands utan att behöva släppa sin roll i Sverige. Jag skulle
gärna åka till USA i några månader och prova på den
marknaden.
Det finns även många möjligheter att utvecklas vidare
på R&D-avdelningen och Jonas Mann förklarar att om
man är teknikintresserad är det en otroligt spännande
verksamhet. Han har själv ett förflutet som konsult och
har sett många olika industrier, men berättar att han har
svårt att dra sig till minnes något annat företag som har
den spännvidd vad gäller olika teknologier som Atlas
Copco har.
– Det är också en väldigt dynamisk och vibrerande
miljö där det hela tiden händer mycket och alla röster
hörs. Jag upplever att folk har väldigt kul på jobbet,
vilket säkert hänger lite ihop med att vi är väldigt
framgångsrika och är nummer ett hos de flesta av våra
kunder.

Jonas Mann
Titel: Vice president R&D
Utbildning: Master i elektroteknik från KTH
John-Eric Ericsson
Titel: Fältapplikationsingenjör
Utbildning: Master i mekatronik från KTH
Vilken är din favoritinnovation?
John-Eric: Jag väntar fortfarande på den innovationen och det är positionering på skruvnivå
inomhus.
Jonas: Tensormotorn är nog den innovation som i
modern tid har förändrat vårt företag mest.
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”Du växer förmodligen
snabbare här än någon
annanstans”
Hos Tobii, som arbetar med ögonstyrningslösningar, genomsyras
arbetsplatsen av en lärandekultur.
Personlig utveckling är högt prioriterat,
något som den uppskattade utvecklarkonferensen betonar.
Text: Joakim Johansson Foto: Adrian Beck

Tobii arbetar med eyetracking-teknologi för användning inom såväl gränssnittsapplikationer, som hjälpmedel
och i beteendestudier. Bolaget har fått stor internationell
uppmärksamhet och lösningar för eyetracking är eftertraktade på marknaden:
– Det här är ett område i teknologins framkant, på
samma nivå som datormusen en gång var. Då var den
science fiction, i dag kan vi inte leva utan datormöss. I
framtiden kommer det att bli samma sak med eyetracking. Tobii formar hur människor interagerar med
teknologi, berättar Jesper Högström, Software R&D
Manager.
Tobiis position som teknologidrivande gör det lätt att
engagera de anställda i arbetet. Engagemang är också ett
av nyckelorden när Tobii söker nya talanger:
– Det vi behöver är folk som kan programmera, som

har förmågan att se problem i ett större sammanhang.
Vi letar efter personer som är programmerare i själ och
hjärta och som precis som vi tycker att det här arbetet är
riktigt spännande.
För dem som blir en del av Tobii väntar en utvecklande resa. Bolaget genomsyras av en lärandekultur:
– Vi tycker att det är viktigt att man fortsätter att utvecklas inom sin profession och som individ. Du växer
förmodligen snabbare här än någon annanstans och det
är viktigt för oss att de anställda känner sig tillfreds i
sina jobb och med sin utveckling. Så länge min rulltrappa
går snabbast finns det ju ingen anledning att hoppa över
till någon annan, säger Jesper Högström.
Viljan att hitta en gemensam plattform för vidareutbildning och för att svetsa samman det växande teamet
ledde för två år sedan till att Tobii startade en egen
utvecklarkonferens. Här ges de som arbetar på bolaget
en möjlighet att få presentationscoachning för att sedan
hålla ett föredrag:
– För två år sedan insåg vi att vi är så pass många
utvecklare på Tobii att det blivit möjligt att starta en
egen konferens där vi kan hålla i föreläsningarna och
också vara publik. I ett mindre bolag vet alla vad de
andra gör, men här, där vi förra året hade 250 utvecklare
som besökare, är konferensen en chans att se vad andra
grupper arbetar med och lära av det.

THS Armada

Jesper Högström, Software R&D Manager

Responsen har varit uteslutande positiv:
– Jag minns en tjej från den första konferensen
som vi höll för två år sedan. Hon hade precis börjat
på Tobii efter att under många år ha arbetat på ett
industriteknikföretag. Efter dagens slut kom hon fram
till mig och sa att det här var den mest inspirerande
dagen hon varit på i hela sitt yrkesliv, berättar Jesper
Högström.
Kulturen på Tobii är en av anledningarna till att
initiativet har blivit så framgångsrikt:
– Tobii har ett fantastiskt behagligt klimat att jobba
i. Bolaget består av intelligenta killar och tjejer i alla
åldrar, som brinner för det de gör. Går du runt i korridorerna ser du folk som löder på kretskort, skissar på
cloud-arkitektur, ritar upp ögonmodeller eller knackar
kod till nästa generations spel och operativsystem. Vi
har hela stacken här och det finns en vilja att berätta om
arbetet som görs, avslutar Jesper Högström.
Tobii
• Världsledare inom eyetracking
• 850 medarbetare globalt, 400 i Stockholm
• En av Sveriges bästa arbetsplatser
(Universum, rankad nr 7)
• Mångfalt prisbelönad teknologi
• Noterat på Nasdaq Stockholm
Läs mer här: tobii.com/careers
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miljö med testbädd är en del av satsningen där nya
innovationer ska kunna testas. Testbädden blir tillgänglig
både för startups och teknikbolag. Men också högskolor
och universitet är välkomna som vill utnyttja miljön för
utbildning.
– Vi lever längre. Därför blir vi också fler patienter i
framtiden. Utmaningen är att ta vara på den innovation
som finns så att fler patienter kan få kostnadseffektiv
vård. Den stora effekten kommer att dröja några år, men
redan tidigt kommer små bolag att få kunskap om hur
man kan kommersialisera. Riskerna kommer att minska
och processen snabbas upp för att få ut kostnadseffektiva läkemedel på marknaden, säger Lotta Ljungqvist.

Framtidens hälsa
beroende av
innovationer
GE Healthcare Life Sciences är en nyckelspelare inom forskning och utveckling
av biologiska läkemedel. Snart öppnar
Bioprocess Innovation Center, en
testbädd som kan vara avgörande för
framtidens globala hälsa.
Text: Eva Rydinger Foto: GE Healthcare

GE Healthcare Life Sciences skapar teknologier för
att läkemedelsindustrin ska kunna utveckla eller producera biologiska läkemedel. Läkemedel som är i stark tillväxt och används för att behandla svåra sjukdomar, som
till exempel diabetes, cancer och autoimmuna sjukdomar.

Att vara konsult är som att vara en superhjälte. Kunden behöver hjälp och det
är din kompetens och ditt sätt att vara
som är lösningen på problemet. Det
är här konsultfirman Berotec kommer
in och förmedlar rätt superhjälte för
uppdraget.
Text: Liv Lövendahl Foto: Adrian Beck

Hos Berotec ryms experter inom teknik, IT och
ledarskap tillsammans med solida värderingar och en
stor portion ambition. Jenny Matsson, konsult inom
supply chain management, och Magnus Nilsbo, konsult
inom elektronikutveckling, är båda Berotecare, alltså
egenföretagande konsulter under Berotecs varumärke.
Magnus Nilsbo kom i kontakt med Berotec när
han var fastanställd på ett företag som anlitade en av
Berotecs konsulter för ett uppdrag.
– Jag blev genast intresserad och lockades av tanken
på att ha min egen firma men samtidigt ingå i ett större
sammanhang, berättar Magnus.

Lotta Ljugqvist, Vd, GE Norden

Lotta Ljungqvist är vd för GE Norden och för Bioprocess Innovation Center. Hon har ett stort engagemang
för forskning och utveckling och drivs av det faktum att
det hon gör kommer människan till godo.
– Det har skett en stor utveckling under de senaste
tjugo åren där läkemedelsindustrin använder utrustning
från oss. Hela nio av tio diabetesmediciner i världen
framställs med hjälp av teknik och produkter från vår
anläggning i Uppsala, där samarbete är nyckeln till
framgång, säger Lotta Ljungqvist.
Företagets mission är att ge fler människor tillgång
till en bättre hälsa genom att kombinera teknik och
biologi. Som steg i denna utveckling öppnas Bioprocess
Innovation Center i mitten på nästa år. En laboratorie-

Under den kommande femårsperioden investeras
över två miljarder kronor i fabriken i Uppsala. Det
handlar om utökad produktionskapacitet, automation
och digitalisering.
– Det finns få anläggningar i världen som kan göra
just det som vi gör här. Här finns god kompetensförsörjning och ett bra innovationsklimat. Den här jätteinvesteringen är ett kvitto på att Uppsala har hög kompetens
och god produktivitet, säger Lotta Ljungqvist.
GE Healthcare öppnade nyligen sitt första europeiska 3D-printing center i Uppsala, och Lotta Ljungqvist
ser stora möjligheter inom 3D och robotik. Dels inom
produktutveckling och produktion av nya produkter.
– Många patienter får behandling som bara är nästan
rätt. I en tid när vi allt mer efterfrågar personifierad
behandling behövs teknik som är enkel att variera och
förändra. Med 3D kan vi producera mindre volymer
men med full kontroll på design och kvalitet, avslutar
Lotta Ljungqvist.
Lotta Ljungqvist
Titel: Vd, GE Norden. Tidigare åtta år som forskningschef på GE.
Bakgrund: Civilingenjör, Teknologie doktor biokemi,
KTH, examensår 1985 och 1990.

Berotec innebär
frihet och oändliga
möjligheter
Jenny Matsson & Magnus Nilsbo

Jenny och Magnus menar bestämt att känslan av
gemenskap är väldigt stark hos Berotecarna.
– Vi reser och umgås mycket tillsammans och jag
missar aldrig de årliga skidresorna, berättar Magnus.

Även Jenny Matsson har en bakgrund som fastanställd och kom i kontakt med Berotec via sin make.
–När jag lärde känna företaget kände jag direkt att så
här vill jag fortsätta jobba, säger Jenny.

Berotecs grundliga rekryteringsprocess säkerställer att den gemensamma värdegrunden är fast
förankrad i alla Berotecare.
– Värderingarna ligger till grund för hur vi agerar och
beter oss, i projekt och mot varandra. Vi vet redan från
början att vi kommer gilla varandra, något som märktes
redan under min första resa med Berotec, en segeltur i
Kroatien där vi hade hur kul som helst, säger Jenny.

På Berotec är alla egenföretagare men erbjuds
kurser, utbildningar och resor i Berotecs regi tillsammans med många tillfällen för nätverkande och
kunskapsutbyten.
– Utbildningarna är jättebra och håller en mycket
hög nivå. Jag måste också säga att uppdragen i sig är
oerhört utvecklande och lärorika, tycker Jenny.

Att arbeta som egenföretagare tycker både Magnus och Jenny enbart har fördelar.
– Jag kan förstå att många tänker att en anställning ger
en större trygghet, men så behöver det inte vara. I ett eget
företag har du full insyn, kontroll och ansvar, plus att du
bara tar på dig uppdrag du brinner för. Samtidigt kan du
planera din tid helt efter vad som passar dig, säger Jenny.

Att i vissa perioder jobba mer intensivt för att sedan
kunna ägna sig åt andra projekt eller utbildningar
är något både Jenny och Magnus uppskattar och de
värdesätter att själva kunna välja hur de lägger upp sitt
arbete.
– Att vara Berotecare innebär frihet och oändliga
möjligheter helt enkelt, menar Magnus.

Berotec
Berotec är ett konsultbolag (eller ett humanismbolag, om Berotec själva får välja benämning)
där kunden sätts i kontakt med rätt konsult inom
teknikutveckling, verksamhetsutveckling eller IT.
Här matchas rätt kompetens med rätt kund för att
garantera att alla ska trivas och nå projektets fulla
potential. Alla konsulter är egenföretagare och
väljer själva vilka uppdrag de vill anta, allt för att
Berotec ska kunna garantera fokus på bästa möjliga
resultat.
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Så hamnade
ASSA ABLOY
på Forbes
topp 100-lista
ASSA ABLOY har gjort en spännande
resa. Från att traditionellt ha tillverkat dörrlås är de nu, enligt tidningen
Forbes, ett av världens mest innovativa företag. I dag utvecklar företaget
avancerade produkter som öppnar
helt nya möjligheter.
Text: My Ulvander Foto: Assa Abloy

FLIR tar avancerade
produkter på
digital resa
Kristina Pettersson arbetar sedan sommaren som projektledare hos FLIR, som
utvecklar och tillverkar värmekameror
med IR-teknik. Hon kommer in i en tid
när behovet av mjukvarulösningar ökar
– och när FLIRs digitala resa fortsätter.
Text: Joakim Johansson Foto: Jonas Axelsson

Att få arbeta med avancerade produkter är en av
Kristina Petterssons drivkrafter. Det var det som gjorde
att hon utbildade sig till civilingenjör vid Linköpings
tekniska högskola. Det var också det som gjorde att hon
fick upp ögonen för FLIR:
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till sist sätts de godkända idéerna i produktion. Och
dessa initiativ kan se ut på många olika sätt – det är inte
för intet som ASSA ABLOY vid flera tillfällen har hamnat på tidningen Forbes lista över världens 100 mest
innovativa företag.
– Vi arbetar med en mängd plattformar. Ett exempel
är trådlösa elektroniska lås, ett annat är ”connected
homes”, där du bland annat kan ge en utomstående
tillgång till hemmet för en bestämd tid – exempelvis
om du vill ha något levererat innanför dörren när du
inte är hemma. Vi arbetar också mycket med låsens
motsvarighet till ”internet of things”. Vi kan samla in information från dörr- och låsmiljöer för att bland annat
uppmärksammas på om något är på väg att gå sönder.
Det kan till exempel handla om en byggnad med
elektroniska låslösningar, och då är den informationen
väldigt viktig för att kunna åtgärda felet i god tid.

Åsa Christiander är ansvarig för Product Management på ASSA ABLOY och arbetar inom Shared Technologies, bolagets största globala utvecklingsenhet. Hon
berättar om den omvälvande utveckling som har skett
sedan hon började sin anställning på företaget.
– Tidigare arbetade vi övervägande med mekaniska
saker som dörrhandtag och cylindrar till lås. Nu har
mycket blivit elektronik och mjukvara. Vi tillverkar
fortfarande de mekaniska delarna, men en stor del av
det som vi gör i dag bygger på innovativ mjukvara och
utveckling av befintlig teknik.
Enheten Shared Technologies ansvarar för global
utveckling inom ASSA ABLOY. Det innebär att Åsa
och kollegorna driver förundersökningar för att ta reda
på vad kunderna och marknaden saknar och vad inom
företagets befintliga produkt- och tjänsteutbud som
kan förbättras. Därefter utreder de om de nya idéerna,
sprungna ur förundersökningen, kan genomföras och

Det arbete som tidigare handlade om fysiska låsmekanismer handlar nu alltså alltmer om hur en och samma
grundidé kan utvecklas för att appliceras på nya områden.
– När du är berättigad tillträde så handlar det om att du
får komma in just för att du är du. Förut var tecknet för den
rättigheten att du ägde en nyckel, men i dag arbetar vi med
andra sätt att identifiera – till exempel genom irisavläsning,
fingeravtryck eller nyckel i mobilen. Och identifikation är
brett, det kan användas på näst intill allt för att effektivisera
och förbättra säkerhet. Vårt arbete stannar inte längre bara
vid lås och dörrar, vi har hittat nya vägar.
ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är ett av världens främsta företag
inom lås- och dörrlösningar, med kontor över hela
världen och 47 000 anställda. Innovativ nyproduktion samt att vara snabba med att lansera förbättringar och vidareutvecklingar av befintliga produkter är företagets ledstjärnor. Samtliga enheter
arbetar med agila metoder och scrum, och arbetet
sker ofta över landsgränserna – en viktig del i att
behålla sin starka globala position och optimera
medarbetarnas kompetenser.

Det är inte bara lagringen av bilder som kommer
att kräva ny mjukvara, det gäller även säkerheten och
användarupplevelsen. Kristina Pettersson berättar att
kunderna i dag förväntar sig en mycket mer grafisk upplevelse, något som hennes arbetslag även jobbar med:
– Användarna av våra produkter blir mer lika hur
smartphone-användare tänker kring sina bilder – genom molnlösningar kan vi erbjuda både flexibilitet och
ökad tillgänglighet. Det känns som helt rätt tidpunkt
att kliva på det här tåget med FLIR just nu. Vi har fantastiska produkter i form av våra kameror och nu får vi
vara med och lyfta in även den mjukvara som bidrar till
kundens upplevelse in i framtiden.

Kristina Pettersson, Projektledare

– Just teknik har alltid lockat mig. Ju mer tekniskt
komplexa produkterna är, desto bättre och därmed
större utmaning.
Kristina Pettersson tillträdde rollen som projektledare hos FLIR efter sommaren. Tillsammans
med sitt arbetslag driver hon nu utvecklingen av
mjukvara för bolagets världskända värmekameralösningar:
– I dag vill kunderna ofta ha mer än bara en
värmekamera. På så sätt kan man säga att FLIR är
mitt uppe i en digital resa, speciellt med molnbaserade lagringslösningar, förbättrad kundupplevelse och
med att skapa ett större helhetserbjudande än tidigare. Det blir mer fokus på mjukvaran och många av
de lösningar som vi utvecklar är centrala i produkternas framtid.

Stoltheten för produkterna genomsyrar arbetsplatsen. Kristina Pettersson menar att det är en starkt
bidragande faktor till en arbetsmiljö som stimulerar och
att flera olika typer av människor samlas för att arbeta
mot ett gemensamt mål:
– Att vi har så pass bra produkter skapar motivation
bland de anställda. Vi är världsledande inom flera av de
segment vi verkar inom och det drar till sig engagerade
människor. Vi är en samling ingenjörer inom olika
områden men som alla arbetar tillsammans. Vi har hela
kedjan från utveckling till produktion, allt under ett och
samma tak. Om man som jag är en person som dras till
komplex teknik - då är det här ett bra ställe att arbeta
på, avslutar Kristina Pettersson.
FLIR Systems
FLIR Systems är världsledande inom design och
tillverkning av värmekameror för ett brett tillämpningsområde. Företaget har över 50 års erfarenhet
och tusentals värmekameror som används i industriella applikationer, bygginspektioner, forskning och
utveckling samt i säkerhets- och övervakningssystem, inom sjöfarts- och bilbranschen samt en
mängd andra tillämpningar.
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“Man måste våga
hoppa när livet
ger en chans
att hoppa”
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Sofie Lindblom
– med passion för
innovation
Spotify hade precis erbjudit henne en
tung strategisk tjänst i New York. Men
trots drömerbjudandet lämnade Sofie
Lindblom musikjätten. Här berättar
hon om sin passion för innovation, hur
det är att bygga ett bolag från grunden och varför hon ser sig själv som en
Swiss Army Knife.
Text: Anna Bjur Foto: Jonas Åman

Tanken var att Sofie Lindblom skulle träffa Magnus
Penker, Innovation 360 Groups grundare, på en helt
vanlig affärslunch. Hon var nyfiken, ville veta mer om
hans bolag. Hade inte en tanke på vad det skulle leda
till. Men de klickade direkt.
En vecka tidigare hade Sofie av en slump hittat en artikel om Innovation 360, som beskrev bolagets ramverk
för att mäta innovationsförmågan i organisationer. Det
liknade vad hon försökt åstadkomma med sitt exjobb,
och hon förstod hur briljant bolagets affärsidé var. En
stund in i lunchen frågade Magnus om Sofie ville bli vd
och medgrundare till bolagets dotterbolag, Ideation 360,
som precis låg i startgroparna.
Hur reagerade du då?
– Jag blev chockad. Jag tror inte jag fattade vad han
precis hade sagt. Två dagar senare kom det ett anställningskontrakt i min mail och då får man ju verkligen ta sig en
funderare. Erbjudandet ruckade hela min världsbild.
Sofie tackade efter många om och men ja till tjänsten
och sade upp sig från sitt toppjobb som Global Innovation Manager på Spotify.

Varför tvekade du?
– Jag hade i samma veva blivit erbjuden att flytta till
New York och ta ett mer strategiskt ansvar. Att bo i New
York har alltid varit min dröm så det gjorde beslutet
ännu svårare.
Vad det inte läskigt?
– Det är fortfarande läskigt! Jag var på Spotify under
nästan tre år, i flera olika roller. Mycket hände i musikbranschen och bolaget växte snabbt. Det var en otrolig
resa, jag utvecklades och lärde mig massor. Men allt
händer av en anledning.
Sofie har alltid velat starta och bygga bolag. Hon tackade ja till tjänsten, inte minst för att utmana sig själv.
– Man måste våga hoppa när livet ger en chans att
hoppa. Jag gjorde det för att jag tror på människorna
som jobbar här. På det personliga planet vill jag se om
jag kan leda och utveckla ett världsbolag, med målet att
kanske en dag hamna på Forbes 500-listan.
Hur ser dina arbetsdagar ut i dag, om du jämför med tiden på Spotify?
– Den största skillnaden är ansvaret som vilar på dina
axlar när du ska bygga ett bolag från grunden. Det är tufft
och jag har förstått att det är därför så få försöker sig på
det.
Sofie liknar sig själv vid en Swiss Army Knife.
Likt multiverktyget behöver hon ha fler versioner av sig
själv, för att fixa allt från kvartalsrapporter till produktutveckling och konsultande.
– Jag har ett stort ansvar. Dels för produkten och
varumärket, dels mot mina anställda. Som tur är har jag
min problemlösarhjärna på köpet som ingenjör.

Sofie Lindblom
Född: 1989
Bor: Vasastan, Stockholm
Aktuell: Vd och medgrundare, Ideation 360
Utmärkelser:
• Plats 4 Framtidens 99 mäktigaste, TCO 2017
• 1 av 50 mest inspirerande kvinnor i Tech i Europa,
Inspiring Fifty, 2017
• 1 av 13 mäktigaste digitalisterna 2016, Veckans 		
Affärer, 2016
• Årets IT-Tjej, Microsoft, 2014

Sofies yrkesbana har aldrig varit självklar. Efter studenten valde hon att ta två års paus och gav sig ut i världen.

Läs mer: ideation360.com och sofielindblom.com

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BORG&OWILLI
THS Armada

20
Enligt Sofie är det viktigt att sätta innovationsbegreppet
i en kontext. I arbetet med innovation i ett företag börjar
hon alltid med att ställa frågan; ”varför innoverar ni”?
– Ställ frågor som vilken typ av innovation det handlar om och hur de ska gå till väga. Det gäller att skapa
förutsättningar för att en innovation ska ske. Du kan
inte bara sätta ihop en grupp människor i ett rum och
säga att ”nu ska vi innovera”.
Sofie fortsätter:
– Innovation är affärskritiskt – sätter man inte upp
strukturer för det i dag kommer man heller inte att
finnas om tio år. Det handlar om att systematiskt samla
in idéer från omvärlden, få många olika perspektiv,
organisera idéerna och vända och vrida på dem. Det är
så man knådar fram vad som eventuellt har potential att
bli en innovation. Men du kan inte veta det innan!

Men efter ett tag växte längtan efter ett större syfte, och
hon bestämde sig för att börja plugga på civilingenjörsutbildningen i elektronikdesign, vid Linköpings universitet.
– Jag trivdes inte särskilt bra. Matten var skitsvår
och jag ville åka hem. Jag applicerade en taktik som jag
kallar för tremånaders-regeln. Varje gång man gör något
nytt måste man ge det minst tre månader. Men det
kändes fortfarande inte helt hundra.

Sofie berättar att när det kommer till kvinnliga förebilder inom ingenjörsyrket finns det många när man väl
är inne i bubblan, men otroligt få när man står utanför
som ung tjej.
– Sitter jag i mitt flickrum när jag är 15 och funderar på
vad jag vill göra så ska jag kunna hitta mina förebilder.
Något som bland annat Womengineer och PEPP aktivt
arbetar med - men det går alldeles för långsamt.

I samma veva, av en ren slump, hittade Sofie inriktningen medieteknik på Campus Norrköping. Det verkade
spännande, med en bra blandning av logiskt tänkande
och kreativitet. Hon bytte program och hittade helt rätt.
– Det är nog därför jag brinner för att visa på möjligheterna som finns med en ingenjörsutbildning. Främst för
unga tjejer som kanske annars hade valt bort den chansen.
Det var ju väldigt nära att jag struntade i hela grejen och då
hade jag kanske inte haft det liv jag har i dag.

“Det var ju väldigt nära
att jag struntade i hela
grejen och då hade jag
kanske inte haft det liv
jag har i dag”

Redan under studietiden var Sofie engagerad i att
fler kvinnor skulle få upp ögonen för möjligheterna
inom teknikbranschen.
– Det är ett tydligt problem att det till exempel
fortfarande bara är tio procent tjejer som pluggar
datateknik. Om jag är ensam tjej i en klass är det faktiskt en ganska liten chans att jag stannar, hur mycket jag
än älskar programmering.

Innovation är ett spännande begrepp. Ledsnar
du någon gång på innovation?
– Aldrig! Jag älskar innovation så himla mycket.
Men det är ett begrepp som har blivit brukat och missbrukat extremt frekvent, framförallt under de senaste
åren. När jag gjorde mitt exjobb i San Francisco våren
2015 och skulle intervjua människor om hur de jobbar
med innovation, fick jag knappt nämna ordet. Det är
så urvattnat.

Varför är det så få kvinnor som väljer att satsa på en
karriär inom teknik? Sofie menar att det är en komplex
fråga och att det finns flera olika aspekter som kan
förklara varför det ser ut som det gör. Hennes bild är att
villkoren för att göra karriär för män och kvinnor ser
olika ut, där kulturen både i universitetsvärlden och i
arbetslivet i många fall gynnar män mer än kvinnor.
Samtidigt råder extrem kompetensbrist inom
branschen och företag kämpar för att hitta kompetent
arbetskraft. Men Sofie har tröttnat på alla de bolag som
menar att man kan locka kvinnor med olika förmåner.
– Vi måste lyfta fram hur inspirerande den här
branschen kan vara – ”locka” är bara ett kortsiktigt spel
för gallerierna. Om man som ung tjej kan inspireras av
en förebild, ett häftigt utbildningsprogram, yrke eller
utmaning, skapas istället en stark motivation.
Du är, i mångas ögon, en förebild. Men vilka
förebilder har du?
– Det här är en intressant fråga – vad skiljer egentligen en förebild från en kompis, en mentor eller någon
som är i ens nätverk? Jag har otroligt många människor
som jag blir inspirerad av. Vilka det är beror på vilket
sammanhang. De som vågar gå sin egen väg och som
vågar ta ställning tycker jag är inspirerande. Sådana
människor träffar jag dagligen när jag är ute i företag
och organisationer – de är ”champions” som ständigt
vill förbättra – de ser jag upp till.

Kan du ge något bra exempel på hur en sån
process kan se ut?
– Det första steget är att koppla idégenerering till ett
mål, ett strategiskt initiativ som man vill lära sig mer
om och som har potential. Sen behöver man samla in
idéer från många olika perspektiv. Det är här mångfald
kommer in i innovationsprocessen. Det är när kunder,
partners och anställdas idéer får krocka med varandra
som magi kan uppstå. Därefter behöver vi gruppera
och organisera idéerna för att se om vi hittar några
intressanta kombinationer eller mönster. Vi letar efter
1+1=3 typ av idéer, säger Sofie och tillägger:
– Till exempel är Uber bara kartor i mobilen och
tomma bilar i städer. Kopplat till en affärsmodell har
Uber nu omdefinierat en hel industri. I urvalsfasen
tas beslut om vilka kluster av idéer som vi ska forma
hypoteser för – det hjälper till att definiera vad man vill
att idéerna ska ha för effekt. Sedan testar vi dem med
snabba och billiga experiment. Innovationsprocessen är
inget vattenfall, det är en röra där man hoppar mellan
olika faser beroende på vad man lär sig. Målet är att
minimera risk genom att ta rätt idéer vidare.
Sofie förklarar att de bolag som innoverar på sikt
kommer att leva längre, vara mer lönsamma och lockar
fler talanger.
– Folk stannar längre, är glada och vill utvecklas. Det
gäller bara att bestämma sig - vilket bolag vill ni vara?
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Ntombi vill se sitt företag växa.
Det vore omöjligt utan metaller.
Tack vare mobil kommunikation kan kvinnor världen över starta och driva egna företag och
på så sätt forma sina egna liv. Men mobiltelefoner fungerar inte utan koppar, guld och silver
– metaller som kan återvinnas och återanvändas hur många gånger som helst. Ntombi
arbetar långsiktigt. Precis som våra metaller.

Zn

Au
Cu
Ag

Metals for modern life
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”Det är spännande att få
vara med i utvecklingen
där vi är experter på
vårt område”
Nu riktas världens blickar mot Sverige.
Den svenska stålindustrin har blivit
högintressant både som arbetsplats
och som leverantör. När SSAB möter
framtiden är vägen stabil som stål.
Text: Eva Rydinger Foto: SSAB & Christian Ekstrand

En starkare, lättare och mer hållbar värld – så
lyder SSABs vision. SSAB är idag ett högteknologiskt
företag och en världsledande leverantör av höghållfast
stål och har en historia som sträcker sig ända ner till
artonhundratalet. Stål är hårdvaluta för civilingenjörer
– oavsett vilken inriktning man har. SSAB har anställda
i över femtio länder och det finns stora möjligheter att
arbeta lokalt såväl som i internationella miljöer.

Linnéa Björn läste materialdesign på KTH och
sökte sig till SSAB Oxelösund för sitt kandidatarbete.
Idag arbetar Linnéa som laboratorieingenjör med ansvar för metallografi och mekanisk provning.
–När jag var yngre var jag intresserad av att utveckla
snowboards, det var där mitt intresse för material väcktes.
Idag arbetar jag främst med att driva kvalitetsförbättringar avseende mekanisk provning, stöttar produktionen
med utredning av kvalitetsproblem, utbildar en del
internt och är inblandad i kommande investeringar som
måste göras. Stålindustrin är högaktuell i Sverige och ute i
världen och det är spännande att få vara med i utvecklingen där vi är experter på vårt område, säger Linnéa.
Tony Dyrsmeds arbetar också på SSAB men på anläggningen i Borlänge. Här arbetar han som process- och
kvalitetstekniker i både kort- och långsiktiga projekt, tillsammans med andra ingenjörer och produktionspersonal.
–Mitt uppdrag handlar om problemlösning och förbättringsarbeten för att få bättre kvalitetsutfall. Det kan
handla om allt från att förbättra inställningsmodeller
till hur vi sätter upp våra maskiner eller driftsätter ny
utrustning, berättar Tony.
Linnéa brinner för miljöfrågor och på SSAB finns
Merox – en del av SSAB – som optimerar företagets
biprodukts-, skrot- och avfallshantering med fokus på
hållbarhet. Inom koncernen läggs överhuvudtaget ett
stort fokus på miljöfrågor.
–Jag brinner för hållbarhet och vi har självklart fokus
på miljön. Eftersom vårt stål har hög hållfasthet kan
kunden använda tunnare, lättare plåt som till exempel
kan användas i lastbilsflak, vilket i slutändan minskar
bränsleförbrukningen, berättar Linnéa.

Tony Dyrsmeds, Processutvecklare

Det finns stora möjligheter att utvecklas menar
både Linnéa och Tony och SSAB är som företag öppna
för nya idéer, även om målet måste gagna verksamheten.

Linnéa Björn, Laboratorieingenjör

– En stor fördel är att jag får vara med och påverka
både tekniskt och hur vi arbetar. Jag upplever att vi har
stor frihet under ansvar och att det finns utrymme för att
både få ihop privatliv och att gå sin egen väg. Det finns
många funktioner innanför SSABs grindar och man ser
gärna en intern rörlighet för den som vill, säger Tony.
Tony tror att många skulle bli förvånade över att SSAB
är ett så högteknologiskt företag som det är och att automationsgraden är hög.
– Allt bara snurrar och går. Det är inte mycket folk i
produktionen trots att vi producerar närmare två miljoner ton stål, berättar Tony.
– Det är utvecklande att arbeta på ett företag som
ligg-er i framkant som SSAB gör. Det finns som sagt
många experter och kompetent personal, därav många
att lära sig av avslutar, Linnéa.
Tony Dyrsmeds
Titel: Processutvecklare
Bakgrund: Civilingenjör, KTH/Högskolan Dalarna,
examensår 2008
Linnéa Björn
Titel: Laboratorieingenjör
Bakgrund: Civilingenjör, KTH, examensår 2014
SSAB
SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag och en ledande producent på den globala
marknaden för avancerade höghållfasta stål och
seghärdade stål, tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn.
SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos
slutprodukten och ökar även produktens styrka
och livslängd. SSABs produktionsanläggningar i
Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på 8,8 miljoner ton. Företaget har
också kapacitet att bearbeta olika stålprodukter i
Kina och en rad andra länder.
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Följ med på Swedbanks
digitala resa
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala banklösningar och
produkter? I så fall skulle du säkert
passa in på Swedbank. Enligt Mikael
Brejcha och Maryna Törnberg är det
här det händer.
Text: Sara Schedin Foto: Adrian Beck & Swedbank

Swedbank är inne i en stor förändringsprocess
där processer som tidigare var manuella blir digitala
samtidigt som man använder mer avancerad teknik och
lösningar. Digitaliseringesresan har varit igång länge
men skillnaden nu är att det är fullt ös på alla fronter.
Det berättar Mikael Brejcha, Chief Security Architect,
som arbetat på Swedbank sedan millennieskiftet.
– Swedbank börjar alltmer likna ett IT-företag, vilket
gör det till en väldigt spännande arbetsplats för oss
ingenjörer.
Mikael kom in på banken som konsult men sedan
2003 är han fast anställd. Under årens lopp har han
arbetat med allt från programmering till generell
arkitektur och var bland annat med och utvecklade den
gamla internetbanken. I sin nuvarande roll sitter han på
avdelningen Group Information Security och gör allt
från att diskutera säkerhetslösningar med tekniker till
att diskutera och presentera ända upp till styrelsen hur
säkerhetsområdet ska styras.
– Det jag tycker mest om med att jobba här är att det
är så mycket variation, både inom min nuvarande roll
men också generellt sett. Om man vill testa på något
nytt är det lätt att gå vidare inom organisationen samtidigt som man har kvar kontaktnätet och det etablerade
förtroendet som man byggt upp. Det i kombination
med intressanta arbetsuppgifter och trevliga kamrater

gör att man inte vill lämna Swedbank, säger han och
fortsätter:
– När det kommer till utvecklingsmöjligheterna inom
banken finns det massor. Det faller alltid lite tillbaka på
en själv och hur mycket tid man orkar ta sig. Sedan lär
man sig väldigt mycket i det praktiska arbetet genom de
problemlösningar som man stöter på.
– Det är inte bara Swedbank i sig som är väldigt
stöttande vad gäller ens utveckling, utan man lär sig
också väldigt mycket av människorna man jobbar
med. Ofta tar mer seniora kollegor sig tid att förklara
saker för en och hjälper till när man stöter på problem,
inflikar Maryna Törnberg, Product Owner.
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Mikael Brejcha, Chief Security Architect

Till skillnad från Mikael är Maryna ny på Swedbank
och började på avdelningen Digital Banking i maj i år
där hon jobbar med den nya internet- och mobilbanken. Hon berättar att för henne var det just Swedbanks
digitala resa som lockade henne dit.
– När jag såg att Swedbank sökte produktägare,
utvecklare och designers förstod jag att mycket var på
gång inom banken. Jag känner verkligen att jag är på
rätt plats vid rätt tidpunkt.
Maryna förklarar att Swedbank vill vara en tillgänglig digital bank som sätter kunden i fokus samtidigt
som man också vill vara hållbara och öppna för nya
teknologier. Detta menar hon ställer stora krav på alla
medarbetare att leverera bra service.
– För att den här digitala resan ska kunna genomföras
måste vi kunna både bygga och bibehålla ny teknologi.
Vi måste också vara moderna vad gäller ny design och
user experience. Utmaningarna som kommer med detta
gör jobbet extra kul.

Mikael Brejcha
Titel: Chief Security Architect
Utbildning: Civilingenjör med inriktning
datateknik, KTH
Maryna Törnberg
Titel: Product Owner
Utbildning: Master i Media Management, KTH

Maryna Törnberg, Product Owner

Swedbank
Swedbank är en modern bank med rötterna
tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Swedbank är en inkluderande bank med 7,2
miljoner privatkunder och 647 000 företags- och
organisationskunder.
Vision: Vi möjliggör för människor, företag och
samhällen att växa.
”Swedbank – beyond financial growth.”
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Stort behov av ingenjörer
inom offentlig sektor

Det är inte bara inom näringslivet
som behovet av ingenjörer är stort.
Detsamma gäller även för offentlig
sektor. Stina Alexandersson är en av
de som har valt denna karriärväg.
Text: Joakim Johansson Illustration: Shutterstock

Längs kusten mellan Göteborg och Helsingborg
löper den 370 kilometer långa Kattegattleden, som är
en nationell, havsnära turistcykelled. Arbetet med att
detaljplanera sträckningen har gjorts vid respektive
kommun. Det är bara ett exempel på områden där
ingenjörer behövs i den offentliga sektorn.
Fackförbundet Sveriges Ingenjörer noterar att Sveriges
kommuner står inför stora utmaningar under kommande år, när behovet av att bygga ut infrastrukturen
ökar. Samtidigt är konkurrensen om arbetskraften stenhård och många ingenjörer lockas till näringslivet.

Stina Alexandersson, Trafikmiljöingenjör

Stina Alexandersson är utbildad civilingenjör
inom väg- och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska
högskola. I dag arbetar hon på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun med att ta fram
trafiklösningar. Hon var bland annat med och utformade den sträckning som Kattegattleden skulle ta genom
kommunen. Arbetet inkluderade exempelvis att i samråd med Länsstyrelsen utforma cykelleden så att den
inte stör de känsliga naturreservat som Kattegattleden
löper vid.
– För mig var det som lockade med att arbeta kommunalt just att arbeta med allmännyttan och något som
alla gagnas av, snarare än att jobba mot ett specifikt
vinstmål. Just den biten är väldigt annorlunda inom
kommunen, det faktum att vi har ett ansvarsområde
och vi får en summa pengar som ska fördelas ut på en
mängd projekt för att på bästa sätt utveckla trafiksystemet. Man får vara med och planera och prioritera i ett
tidigt skede, säger Stina Alexandersson.
Hon berättar att en vanlig arbetsdag kan börja med
detaljplansmöten där hon tar fram trafiklösningar för
ett nytt bostadsområde som ska byggas, följt av att hon
tar emot samtal från invånare som vill komma med synpunkter. Innan dagen är slut kan det bli fråga om både
projektuppföljning och presentationer för beslutsfattare
inom kommunen. Variationen, tror Stina Alexandersson, är en skillnad mellan att arbeta kommunalt och
privat. En annan är den nära kontakten med de som
påverkas av besluten:
– Jag jobbar hela tiden nära både brukare och beställare i form av invånare och beslutsfattare. Det är en stor
skillnad upplever jag det som, jämfört mot att jobba
privat. Sedan kan så klart en del frågor vara lite mer
tungrodda med tanke på att vi har en demokratisk pro-

cess bakom oss. Men i de flesta av mina arbetsuppgifter
har jag ett stort ansvar och möjligheten att fatta snabba
beslut.
Hur känns det att gå runt i de områden där du
har varit med och tagit fram trafiklösningarna?
– Det är så klart en jättehäftig känsla och det är
verkligen något som är positivt med det här jobbet – att
få jobba så nära verkligheten och att kunna se resultatet
av det som jag arbetat med. Avigsidan är kanske att det
är svårt att släppa jobbet ibland.
Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom den
privata sektorn?
– Det skulle jag absolut. Jag tror att det är bra att ha
testat på båda sidor för ens egen utveckling.
Och om vi vänder på det; hade du rekommenderat andra ingenjörer att söka sig till offentlig
sektor?
– Det gör jag verkligen. Dels på grund av blandningen av arbetsuppgifter, men också för att man får arbeta
så pass nära genomförandet av projekten.
Fakta
Behovet av teknisk kompetens i kommunerna ökar
och under de kommande tolv åren kommer Sveriges
kommuner att behöva nyrekrytera 37 procent av
sina ingenjörer. Motsvarande siffra för den privata sektorn är 16 procent. De yngre grupperna är
med andra ord starkt underrepresenterade bland
kommmunernas ingenjörer. I dag konkurrerar
kommunerna om arbetskraft på en tuff marknad
där löner och villkor kommer att ha en allt större
betydelse för nyexaminerade civilingenjörer.
Källa: Sveriges Ingenjörer
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”Det är häftigt att
hela svenska folket
kör min kod”
Den digitala transformationen ställer
höga krav på vass teknisk kompetens
och en förmåga att hitta nya lösningar inför framtiden. Och fler och fler
lockas av att göra samhällsnytta utan
att göra avkall på tekniska utmaningar.
Text: Eva Rydinger Foto: Adrian Beck

Det sker en digital transformation i Sverige. Och
inte minst på Skatteverket. Omställningen ställer stora
krav på it vilket i sin tur kräver kortare utvecklingstider
och snabbare leveranser. Men förutom den tekniskt spännande utmaningen finns det en annan parameter när den
unga generationen väljer arbetsgivare – samhällsnyttan.
Julius Blad, 25 år, sökte sig till Skatteverket inför sitt
kommande exjobb. Han ville jobba hos en arbetsgivare
som hade en riktigt stor databas. Skatteverket kunde erbjuda honom precis den utmaning han sökte. Nu jobbar
han med utveckling och programmering av inloggning
och underskrift.
– Det är häftigt att hela svenska folket kör min kod.
Jag har kommit till ett ställe där jag är med och under-

lättar för medborgare och företag. 5,4 miljoner personer
deklarerar varje år under en månad och sedan finns alla
andra ärenden förstås. Det är ett oerhört komplext och
belastat system där inloggning och underskrifter måste
fungera, säger Julius.
Pia Holmbom, 26 år, är också utvecklare och
ansvarar för produktionsuppföljning. Hon sökte sig till
Skatteverket och en statlig arbetsgivare för att kunna
göra samhällsnytta.
– Jag vill göra något värdefullt med min tid och det
känns bra att vara med och finansiera den offentliga
sektorn i Sverige. Vi är med och verkställer att de lagar
som har fattats kan fungera – att det som demokratiskt
har arbetats fram kan implementeras i samhället. Det
perspektivet är spännande, säger Pia.
Den tekniska miljön bygger i huvudsak på Java EE
och Java 6/8. Plattformen är UNIX/Linux och Oracle
databaser och man arbetar gärna i team med agila
metoder. Och den tekniska förändringsprocessen som
sker nu inom Skatteverket är omfattande, där man byter
både produktionsplattform och utvecklingsmiljö.
– På utbildningen fick vi lära oss om förändringsprocesser – och det är det som händer nu. Vi har både ny
och gammal teknik, och vi behöver ta fram nya lösning-
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Pia Holmblom, Utvecklare & Julius Blad, Utvecklare/CM

ar för att forma Skatteverket och hur det ska fungera
imorgon, säger Pia.
På Skatteverket är chefer och uppdragsledare
duktiga på att fånga upp de anställdas egna intresseområden och ge dem möjligheter att få arbeta med det
man är nyfiken på. För många nyexaminerade har det
visat sig värdefullt att få utvecklas inom andra roller.
– Det tog inte lång tid innan jag fick jag frågan om
vad jag ville göra mer. Därför har jag vid sidan om min
roll som utvecklare varit handledare för de som gör exjobb. Jag är också involverad i mässor runtom i landet,
dels i förberedelser men också som utställare. Det är
och har varit jätteroligt, säger Pia.
– När jag började här trodde jag att jag bara skulle
knacka kod. Men när man jobbar i ett litet team behöver
man också ta andra roller. Jag har till exempel tagit på
mig CM-rollen där jag ansvarar bland annat för konfiguration, grenstrategier och versionshantering. Jag hade
ingen aning om att jag skulle hamna där, men det är kul
och jag vill gärna lära mig ännu mer, avslutar Julius.
Skatteverket
Skatteverkets it-avdelning är en av Sveriges största
och ansvarar för utveckling, drift, förvaltning och
underhåll av Skatteverkets it-system. På it-avdelningen finns goda utvecklingsmöjligheter och en chans
att utvecklas mot ett stort antal roller inom en bred
och varierad it-miljö. På Skatteverkets it-avdelning
arbetar idag cirka 800 medarbetare, på sex orter
i Sverige: Göteborg, Solna, Västerås, Visby, Umeå
och Östersund.
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– Största anledningen till att jag valt att arbeta på
Polismyndighetens it-avdelning är att mitt arbete faktiskt bidrar till samhällsnyttan. För mig som dessutom
arbetar inom beslutsstöd har Polismyndigheten bland
de mest intressanta data man kan arbeta med. Det är
ytterligare ett stort plus att arbeta på en it-arbetsplats
med så jämn könsfördelning mellan kvinnor och män.

Vårt arbete: att göra
samhället säkrare

Tom understryker att det är just samhällsnyttan som
särskiljer polisen från många andra arbetsgivare:
– Det pågår en kapplöpning där du har ”the good
guys” och ”the bad guys” som tävlar mot varandra.
Det ställer hela tiden krav på oss; att vi ska följa med i
utvecklingen, jobba agilt och dessutom ligga i framkant.
Den utmaningen lockar människor som brinner för att
arbeta med den senaste tekniken. Det känns väldigt bra
att göra nytta för samhället och att hjälpa dem som är
längst ut på fronten med att tillhandahålla verktyg.

Tom Johansson, Utvecklare & Hanna Gäddman, Uppdragsledare

Tom Johansson och Hanna Gäddman
är nyanställda på polisens it-avdelning. Det finns flera skäl till varför
de valde just Polismyndigheten som
arbetsgivare - samhällsnyttan väger
tyngst.

– Hos polisen finns väldigt intressanta utmaningar
som uppkommer i och med att det är en stor organisation med gott om resurser. It-säkerhet ligger väldigt
nära kärnverksamheten och det finns en otrolig kompetens här. För mig har det varit fantastiskt inspirerande
att arbeta i en öppen kultur där alla delar med sig av det
de kan, berättar Tom.

Text: Adrianna Jalming Foto: Adrian Beck

Även Hanna är nyanställd. Under vårterminen
2017 praktiserade hon på it-avdelningens grupp för
beslutsstöd och skrev därefter sitt exjobb. Det ledde till
att hon i dag är uppdragsledare på it-avdelningen. Precis
som i fallet med Tom, lockades hon av organisationens
muskler. Men viktigast av allt är göra skillnad för samhället, menar Hanna:

Tom började arbeta som utvecklare inom PKI,
Public Key Infrastructure, i augusti i år, efter att tidigare
under året ha gjort sitt exjobb hos myndigheten. Polisen
var något av en drömarbetsgivare, berättar han, då
arbete vid en större organisation lockade:

Polisen är dessutom en arbetsplats där du som
anställd har möjlighet att växa i din yrkesroll:
– Jag var ganska grön när jag började här i augusti,
och jag var öppen med att jag behövde lära mig en
hel del. Alla hade full förståelse för det. Den kulturen
genomsyrar nämligen hela organisationen. Man blir inte
fullärd utan vi måste hela tiden vidareutbilda oss och
hänga med i det som händer. Utvecklingen inom IT går
i en rasande takt, den accelererar snarare än stagnerar.
Pratar man dessutom om säkerhet ser vi dagligen hur
viktigt det är för samhället att hänga med i utvecklingen, avslutar Tom.

Polisen
Polismyndighetens it-avdelning har drygt 740 anställda över hela landet med merparten i Stockholm.
Tillsammans sköter vi drift, underhåll och utveckling
av it-stödet till Polismyndighetens alla olika verksamhetsområden.
Polisen.se/Aktuellt/Lediga-jobb/

Nordic region’s leading consultancy company totally focused on CFD and FEM.
The place to work if you look for every day challenges, competence development
and great co-workers.
Check out fsdynamics.se for more information and available positions.
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Digitaliseringsresan från gamla stordatorsystem till nya moderna system
lockade Peter Eriksson till Kronofogden. Medarbetarna följer det agila arbetssättet i myndighetens strategiskt
viktiga it-projekt.
Text: Tina Lindström Carlsson Foto: Kronofogden

De gamla stordatorsystemen på Kronofogden
är komplexa och många av dem är integrerade med
andra myndigheter som till exempel Polisen och
Skatteverket.
– Kronofogdens it som tidigare var en del av Skatteverkets it-avdelning, är i dag en organisation som vill
jobba agilt och som byter ut sina stordatorsystem till
moderna Java-system. Det är otroligt kul att vara med på
den resan. Att dessutom få jobba med nya miljöer som
exempelvis Java Enterprise och Javascriptramverket Angular för användargränssnitt lockade mig hit, säger Peter
Eriksson.
Arbetet med att förnya it-systemen pågår sedan
några år tillbaka. Stordatormiljöerna kommer att leva
kvar tills de har blivit ersatta av nya system. Utvecklingsspåret körs parallellt.
– Det är kul att bryta ner ett gammalt system till
en ny arkitektur och få allt att fungera. Det är oerhört
viktigt att vi inte bygger in en teknisk skuld i det nya
systemet. Att vi hela tiden förvaltar och förnyar och ser
till att inte sitta fast med en gammal Java-lösning om
fem år. Då får man svårt att attrahera nya medarbetare.
Vi ska ligga i frontlinjen med bra verktyg och hålla de
nya systemen uppdaterade. Vi har till exempel gått över
till Java 8 och Enterprise version 7 för att vi vill använda
den senaste tekniken, säger Peter och fortsätter:
– Det är ett otroligt kul och spännande jobb.

THS Armada

Omfattande
it-satsning på
Kronofogden

Peter Eriksson, Javautvecklare

Peter arbetar i ett team inom Kronofogden som
bygger mikrotjänster som kopplar upp mot externa
system, både till myndigheter och till privata aktörer.
– De interna systemen går via oss så att all säkerhet
hanteras uniformt. Vid integrationen använder vi olika
tekniker som webbtjänster och meddelandebussar
(JMS), sen har vi även REST-tjänster för att kunna få
access till viss data. När vi bygger upp de här tjänsterna
modellerar vi upp datamodellen noggrant för att den
ska passa in i Kronofogdens verksamhet, säger han.
Peter som började på Kronofogden för drygt
tre månader sedan har tidigare arbetat i den privata
sektorn. Som Javautvecklare på Kronofogdens it-avdelning har han ett omväxlande arbete.
– Här på Kronofogden finns mycket duktigt folk att
lära sig av och som är angelägna om att lära ut. Nya medarbetare ges verkligen tid att sätta sig in i nya tekniker,
avslutar han.

Namn: Peter Eriksson
Titel: Javautvecklare
Bakgrund: Studerat till dataingenjör vid Högskolan
i Gävle och datavetenskap vid Umeå universitet.
Har under många år arbetat med produktutveckling främst inom finansteknologibolag.
Favoritinnovation: ”Penicillin – det har hjälpt
mänskligheten mot sjukdomar i så många år.”
Kronofogden
Vi är cirka 2 300 medarbetare på Kronofogden. Vi
finns på 37 kontor över hela landet. IT-avdelningen
finns i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. I dag
är vi över 200 medarbetare på IT-avdelningen och
vi rekryterar kontinuerligt.
Läs mer om oss och våra lediga befattningar på
itjobb.kronofogden.se/

också att öka – om tjugo år räknar man med att världens
antal bilar har ökat från en till hela två miljarder.

”Självkörande bilar
är snart verklighet”
Alla använder transportsystemet, men
har vi slutat köra bilar om 50 år? Med
it-teknologin transformeras samhället.
Och för den som vill utveckla framtiden är Trafikverket en spännande
och utmanande arbetsplats.
Text: Eva Rydinger Foto: Sigrid Malmgren

Uppkopplade vägar, självkörande bilar och en
mognad av it-teknologin hos fordonsindustrin – hur
påverkar dessa strömningar vårt samhälle? Och vilka
krav ställer det på Trafikverket som ska planera – och
i samverkan med andra parter – bygga och underhålla
statens vägar och järnvägar?

Björn Selander, Enhetschef Arkitektur &
Erica Willborg, Enhetschef IT-infrastruktur

Erica Willborg och Björn Selander är båda enhetschefer på Trafikverket, och deras uppdrag är bland annat
att följa teknik- och samhällsutvecklingen, förvalta den infrastruktur som finns, men också att planera för framtiden.
– Vi sitter inte på läktaren utan är aktiva och har en
vilja att både driva utvecklingen och att vara en del av den.
Därför är vi med i olika forskningsprojekt, ofta i samarbete
med näringsliv och universitet, säger Erica Willborg.
– År 2050 tror jag inte människor kör bilar själva. Allt
är spekulationer förstås, men eftersom utvecklingen av
transportsystemet tar tid så måste vi redan nu börja förbereda oss för en sådan tanke, fortsätter Björn Selander.
Det finns flera tydliga trender som kommer att påverka
vårt sätt att leva och transportera oss. Med ökad e-handel
kommer godstransporter att öka drastiskt där handelns
lager ligger ute i transportsystemet. Antalet bilar kommer

Så tidigt som nästa år kommer självkörande bilar
vara en reell verklighet på vägarna i Göteborg. Det finns
många obesvarade frågor kring ansvar och säkerhet,
men att detta är en del av vår framtid är såväl forskare,
fordonsindustri och myndigheter överens om. Ett annat
område är mobilitet som tjänst, en förlängning av det vi
ser i dag med till exempel taxi-appar och bilpooler.
– Vi kan se tendenser att fordonsindustrin är på väg
bort från produktförsäljning och det finns redan bilar
som bara går att leasa. Det är inte otroligt att biltillverkare slutar sälja bilar och utvecklar nya tjänstebaserade
affärsmodeller. Med denna typ av mobilitetstjänster på
vägsidan kommer man enklare att kunna kombinera
resor med olika transportslag vilket skulle vara positivt
för både människor och miljö, säger Björn Selander.
– Hela transportsystemet är under transformation
och vi behöver människor som kan vara med och göra
förflyttningen inom Trafikverket. Vi behöver influenser och tankar utifrån som utmanar det traditionella
tankesättet. Där tror jag att den unga generationen kan
ge oss nya och värdefulla perspektiv, avslutar Erica
Willborg.
Trafikverket
Trafikverket planerar, bygger och underhåller
Sveriges infrastruktursystem utifrån visionen att
alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. På
Trafikverket kan du påverka samhällsutvecklingen
och infrastrukturen i dag och i framtiden. Vi är
en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom
offentlig sektor. Vi ansvarar för planering av alla fyra
trafikslag, stora delar av Sveriges infrastruktur och
är dessutom en av Sveriges största beställare inom
anläggningsbranschen. Hos oss finns över 150 olika
yrken representerade.
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Adis Bekric,
Problem Manager

Andreas Åberg,
Service Level Manager

ITIL lyfter
Migrationsverkets
IT-sektion
Ett effektivare arbetssätt och bättre
leveranser. De positiva effekterna
på Migrationsverkets IT-organisation
har varit många sedan införandet av
ramverket ITIL för tre år sedan.
Text: Sara Schedin Foto: Christian Ekstrand

ITIL är en samling principer för att hantera IT-tjänster och för att se till att leveransen mot verksamheten
blir så strukturerad och optimal som möjligt. På Migrationsverket påbörjades införandet av ITIL 2014 efter att
man under en period haft en leverans som inte levde
upp till verksamhetens förväntningar.
– Det var under projektet “Bra ska bli bättre”, där ett
deluppdrag kallades “IT- lyftet”, som vi började titta på
ITIL för att sedan stegvis börja införa det. Vi har valt
att ta en process i taget och förväntas ha implementerat
alla rutiner inom ett par år. Genom att låta det ta sin tid
blir det lättare för medarbetarna och de olika enheterna
som är involverade i processen att ta till sig den, säger
Andreas Åberg, Service Level Manager.
En av de första principerna de valde att implementera var Incident Management som handlar om att
återställa organisationens tjänster och system så snabbt
som möjligt för att minimera de negativa effekterna på
verksamheterna. Ibland inträffar incidenter av större

karaktär som är allvarliga för verksamheten och för det
finns rutinen Major Incident. Där är målet att få verksamheten snabbt på fötter igen, oavsett om det rör sig
om en “work-around” eller permanent lösning.
– Före införandet var det lite si och så med hur vi
kunde hantera den här typen av incidenter eftersom det
var otydligt vem som fick styra och koordinera dem. Nu
har vi strukturerat upp det så att det är Second Line som
har ansvaret för att utlysa Major Incident, det är även
de som koordinerar allt runt omkring, säger Kenneth
Hörnqvist, Incident Manager.
– Second Line har mandat att fatta alla kritiska beslut
under en pågående Major Incident och behöver inte ta
kontakt med en chef för att kunna utföra vissa åtgärder.
De har fullt förtroende från ledningen, vilket har varit
nyckeln till att det fungerat så bra, inflikar Adis Bekric,
Problem Manager.
Andreas Åberg berättar att de även använder principen Problem Management, där målet är att hitta rotorsaken och de bästa lösningarna på de problem som ger
återkommande störningar i Migrationsverkets IT-miljö.
Innan den infördes fick till exempel deras Second Line
in runt 80 larm i veckan gällande att uppehållstillståndsansökningar inte gick iväg automatiskt. Nu är man
istället nere på max en gång i veckan.
– Det här problemet var ett av de första vi löste när
vi införde Problem Management. Vi gjorde helt enkelt
en rotorsaksanalys och hittade var felet låg. Förr var det

Kenneth Hörnqvist,
Incident Manager

“Före införandet var
det lite si och så med
hur vi kunde hantera
den här typen av
incidenter eftersom
det var otydligt vem
som fick styra och
koordinera dem”
så att vi, vid en till exempel Major Incident, oftast inte
hade tid att titta på vad vi skulle göra för att det inte
skulle hända igen, säger han och Adis Bekric fortsätter:
– Efter införandet av Major Incident och Problem
Management pekar trenden tydligt nedåt gällande stora
störningar och vi ligger nu i snitt på 1,3 Major Incidents
i månaden, vilket kan jämföras med 2015 då vi låg på
3,5 i månaden.
Migrationsverket
Varje år tar vi emot många tusen ansökningar från
människor som vill arbeta, besöka, bo eller söka
skydd i Sverige vilket ställer höga krav på vår effektivitet och service. I arbetet med att utveckla och
digitalisera vår verksamhet söker vi kontinuerligt
skickliga medarbetare som vill göra skillnad.
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Som anställd inom staten är du en
samhällsbyggare som är med och utvecklar Sverige. Här finns en mångfald
av arbetsgivare och möjligheterna att
göra karriär inom allt från IT till kultur,
juridik och ekonomi är många.

THS Armada

I staten utvecklar du
både samhället och
dig själv

Text: Sara Schedin Foto: Kristofer Hedlund

Vill du ha ett jobb där du skapar samhällsnytta och
känner att du gör skillnad? Då kanske ditt drömjobb finns
i staten. Att arbeta statligt kan innebära allt från insamling
av skattemedel och förmedling av arbeten, till att arbeta
med kultur, infrastruktur eller brottsbekämpning.
– Det finns en oerhörd mångfald av arbetsplatser
inom staten som erbjuder en spännande karriär. Staten
har många kända verksamheter men som sektor är det
ganska nytt att staten profilerar sig. Det gör vi i projektet ”Jobba statligt”, som vill öka kunskapen om statliga
jobb och väcka intresse för de utvecklingsmöjligheter som finns, säger Ann Lindblad, projektledare för
Arbetsgivarverkets satsning ”Jobba statligt”.
”Jobba statligt” är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 250 medlemmar som består av stora och små
statliga myndigheter samt universitet och högskolor.
Ann Lindblad berättar att staten anställer cirka 20 000
personer per år och att det finns ett stort behov av att
rekrytera akademiker inom flera områden.
– Av de som börjar jobba statligt kommer en majoritet från privat sektor men vi rekryterar även från
kommuner och direkt från högskolorna. För gruppen
högskolestudenter vill vi gärna bli mer känd som sektor.

Ann Lindblad, Projektledare för “Jobba statligt”

Enligt Ann Lindblad är fördelarna med att jobba
statligt många. Förutom att vara del av ett samhällsbyggnadsprojekt har man stora möjligheter till utveckling. Att öka graden av digitalisering och erbjuda nya
effektiva tjänster till medborgarna är prioriterat för de
statliga verksamheterna.
– Behovet av IT-specialister och ingenjörer är stort
inom staten. Men arbetet med att utveckla verksamheten och pröva nya metoder och arbetssätt involverar
alla statsanställda.
Ann Lindblad pekar också på att möjligheterna att
arbeta internationellt är goda inom många verksamheter.
– Vi vet att många högskolestudenter attraheras av
internationellt arbete och många statliga myndigheter
kan erbjuda ett utvecklat internationellt samarbete
exempelvis inom EU.

Ann Lindblad tror också att statens värdegrund som
bland annat handlar om lika behandling av medborgarna, öppenhet och respekt är något som unga människor
efterfrågar hos en arbetsgivare.
– Vår värdegrund är en grundläggande utgångspunkt
för alla statsanställda oavsett vilket yrke du har.

Namn: Ann Lindblad
Titel: Projektledare för ”Jobba statligt”
Bakgrund: Kandidatexamen i etnologi samt utbildad journalist från Poppius Journalistskola
Jobba statligt
Jobba statligt drivs som ett strategiskt projekt
och är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 250
medlemmar för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet.

ofta och att hela tiden ställas inför nya arbetsuppgifter.
Jag insåg snabbt att jag även skulle hitta spännande
utmaningar här på myndigheten. Det finns en vilja att
ligga i framkant med den senaste tekniken och jag
lär mig något nytt varje dag.
Maria lyfter användandet av moderna programmeringsverktyg och säkerhetstjänster som ett exempel:
– Jag har bland annat lärt mig om verktygen Nexus,
BitBucket och Jenkins som egentligen inte tillhör mitt
arbetsområde. Det är en av fördelarna med att arbeta
här, man får mycket insyn i vad de andra delarna av
organisationen jobbar med och har ett mycket givande
kunskapsutbyte med de andra teamen.

”Det är fantastiskt
att jobba i en
verksamhet som
berör alla”
Genom att underlätta för pensionssparare och pensionärer fyller Pensionsmyndigheten en viktig samhällsfunktion. – Som anställd på IT-avdelningen
bidrar jag till något meningsfullt samtidigt som jag arbetar med spännande
ny teknik, säger systemutvecklare
Maria Kalmér.
Text: Adrianna Jalming

Foto: Adrian Beck

Ahmad Mudhar, Frontendutvecklare
& Maria Kalmér, Systemutvecklare

Under sina år som konsult fick Maria Kalmér, som
utbildat sig till systemutvecklare, flera uppdrag hos Pensionsmyndigheten. Arbetet gav henne inblick i en verksamhet som valt att satsa stort på moderna IT-miljöer.
– De hade mycket coola grejer på gång! Lösningarna
gick inte alltid de traditionella vägarna, det var tydligt
att organisationen ville testa olika saker och inte var
rädda att tänka nytt och framåt. Jag tyckte också att arbetsplatsen hade en väldigt härlig atmosfär där jag fick
bolla mina idéer med kompetenta kollegor.
När Pensionsmyndigheten letade nya medarbetare tog Maria därför chansen att söka en fast tjänst.
– Som konsult var jag van att byta uppdrag ganska

För den som vill vidare inom verksamheten eller som
vill bättra på sin kompetens i ett visst system finns det
stora möjligheter till fortbildning både internt och externt, konstaterar Maria Kalmér. Arbetsplatsen präglas
av ett öppet klimat och tillmötesgående stämning
mellan kollegorna.
– Vi har lagt ner mycket tid på att skapa en arbetsplatskultur där vi kan inspirera och hjälpa varandra. Som
medarbetare har jag fått stöd från vitt skilda delar av
verksamheten och jag vet att jag kan ställa frågor eller
ge förslag till nästan vem som helst, oavsett om det är en
chef eller kollega.
En unik aspekt av arbetet är känslan av att bidra till
Pensionsmyndighetens viktiga samhällsuppdrag, menar
Maria Kalmér:
– Det är fantastiskt att jobba i en verksamhet som
berör alla. I våras fick jag stå på Centralstationen
tillsammans med våra informatörer och svara på frågor
om pension från förbipasserande. Det var häftigt att
inse att ens eget jobb faktiskt gör skillnad. Det finns ett
stort kundfokus i vårt dagliga arbete och en stark vilja
att förstå hur vårt arbete påverkar människor.
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Expertpanelen

Annelie Anhelm
Utbildning och universitet: Materialteknik, KTH
Examensår: 1988
Nuvarande roll: Chef för teknisk kundservice och
produktutveckling, Ovako Bar. Företaget tillverkar
komponentstål till kunder inom kullager-,
transport- och tillverkningsindustrin.

Håkan Bäckström
Utbildning och universitet: Maskinteknik med inriktning Industriell ekonomi - Luleå Tekniska Universitet
Examensår: 1994
Nuvarande roll: CEO för Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB. Företaget utvecklar, tillverkar
och säljer produkter för fiberinfrastruktur

Tobias Porserud
Utbildning och universitet: Civilingenjör Bioteknik,
KTH
Examensår: 2011
Nuvarande roll: Medgrundare och vd, Talent Eye.
Företaget får studenter och företag att lyfta varandra
genom utmanande internship och traineeprogram.

1
Vilket karriärval är du mest nöjd med?
När jag bytte mikroskop och metallografi mot marknad. Det var ett jobb som bar hela familjen till fyra
år i Frankrike där ett nytt språk, nya kollegor och en
annan livsstil gav en ovärderlig erfarenhet både privat
och professionellt. Jag blev mer tolerant och lärde mig
uppskatta de små sakerna i livet.

Vilket karriärval är du mest nöjd med?
Att jag hade modet att vara med och starta upp Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB. Företaget var
tidigare ägt av Ericsson där jag jobbade som platschef
i Hudiksvall. Efter en lång tid av dålig lönsamhet tog
Ericsson beslutet att bolaget skulle läggas ner. Hexatronic fick då förtroendet att köpa bolaget. Att få vara
med på hela den resan är unikt. Från att kämpa med
lönsamhet och nedläggning till att starta om, tänka nytt
och uppleva framgång.

Vilket karriärval är du mest nöjd med?
Att jag bestämde mig för att ta vara på livet utanför
studierna. Genom att driva projekt tillsammans med
andra lärde jag mig massor om samarbete och ledarskap
och - inte minst - så fick jag vänner för livet. Tack vare
studentkåren upptäckte jag tidigt att det blir både bättre
och roligare om man går på det som känns viktigt och
intressant, istället för att jaga det som för tillfället ser bra
ut på pappret.

2
Vilket är ditt största karriärmisstag?
Jag tycker inte att jag har gjort några stora misstag som
påverkat min karriär negativt. I efterhand kan man
tycka att man kanske skulle ha gjort/skrivit/uttryckt sig
annorlunda vid olika tillfällen, men lär man sig något är
det bara en nyttig erfarenhet, inte ett misstag.

Vilket är ditt största karriärmisstag?
En svår fråga. Jag har väldigt svårt att i efterhand se att
det var ett misstag. Du kan inte veta vad som hade hänt
om du hade gjort ett annat val. Om jag skulle starta
om karriären kanske jag skulle tagit chansen att jobba
utomlands medan barnen var små.

3
Hur mycket av dina kurskunskaper från högskolan använder du på daglig basis?
Jag jobbar i dag med tekniska frågor så jag använder
min utbildning mycket! All expertkunskap jag har vilar
på grunderna från KTH, men jag löser inga ekvationer.
De grundläggande sambanden och mekanismerna är
viktiga, medan de djupare kunskaperna kommer med
erfarenhet och nyfikenhet.

Vad är ditt absolut bästa tips till någon som tar
examen nästa sommar?
Våga flytta! Att ha fem minuters res- eller gångväg till
jobbet är inte bara vardagslyx utan ger möjlighet till balans mellan arbete och fritid. Det är få som har pendling
som favorithobby.

Hur mycket av dina kurskunskaper från högskolan använder du på daglig basis?
Matten använder jag varje dag men kanske inte på den
djupa nivån som jag läste. När jag tänker efter så är det
faktiskt väldigt mycket jag använder. Polymeriska material, metalliska material, elektronik, marknadsföring, arbetsmiljö. Det mesta kommer till nytta. Det främsta jag
har med mig från utbildningen är inlärningsförmågan
och att vara analytisk.

4

Vad är ditt absolut bästa tips till någon som tar
examen nästa sommar?
Ha inte bråttom i början. Det tar normalt tid att göra
karriär vilket är bra. I dag finns ett enormt behov av
ingenjörer som blir expert på sitt respektive område.
Tyvärr upplever jag att begreppet ”framgångsrik karriär” har varit synonymt med chefstitlar, men det är ju
utvecklarna som är de verkliga stjärnorna – det är de
som förtjänar framgångsstämpeln och det är de som
skapar arbetstillfällen.

Vilket är ditt största karriärmisstag?
Misstag gör jag ofta, men just karriärmisstag har jag inte
gjort ett enda. Ordet misstag leder en lätt fel. Hårdraget
är de enda misstag man kan göra i sin karriär att inte
göra sitt bästa eller att strunta i att dra lärdom av sina
erfarenheter. När jag prövade på att forska och insåg att
det inte är yrket för mig var det en lättnad - då kunde
jag rikta ett skarpare fokus på annat.

Hur mycket av dina kurskunskaper från högskolan använder du på daglig basis?
Rena faktakunskaper, få och sällan. Däremot tränade
KTH mig i hur jag effektivt tar till mig kunskap och
angriper problem. Eller som min vän Ivan uttryckte
det: “KTH har gett mig självförtroendet att det mesta
går att lösa på en tentaperiod - ge mig ett nytt ämne så
kommer jag tillbaka efter en vecka med hyfsad koll”.

Vad är ditt absolut bästa tips till någon som tar
examen nästa sommar?
Lägg mindre tid på att läsa artiklar som lär dig “maxa
cv:t” och mer energi på att identifiera din sweet spot.
Världen är för komplex och utvecklingen för snabb för att
man ska kunna göra långsiktiga, detaljerade karriärplaner. Reflektera istället över det du redan gjort: när har du
trivts och varför - ser du något mönster? Genom att titta
bakåt får du en tydligare riktning framåt.
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varierad vardag samtidigt som jag hela tiden känner att
jag bidrar till något som har ett viktigt syfte.

”Vi fick bära
utrustning,
sova i tält och
köra stridsfordon”
Caroline Genfors, Systemingenjör

Till FMV – Försvarets materielverk –
lockades Caroline Genfors tack vare
stora utvecklingsmöjligheter i en
organisation som gör stor skillnad för
Sveriges försvar.
Text: Sofie Lundmark Foto: FMV

Integrerat logistikstöd (ILS) – så kallas en ledningsprocess som inom FMV används för att på bästa
sätt bidra till Sveriges försvarsförmåga. Resultatet av
ett lyckat ILS-arbete är att reservdelar, specialverktyg,
dokumentation, utbildning och expertkompetens finns
tillgänglig för Försvarsmakten under hela livscykeln för
allt materiel som FMV anskaffar.
– Att hela tiden känna att jag bidrar till något som
gör stor skillnad för vårt försvar är vad som inspirerar

och motiverar mig, säger Caroline Genfors, vars roll
som systemingenjör bland annat går ut på att utveckla
en internutbildning inom ILS-området.
Berätta om din roll!
– Engagemanget för ett lyckat ILS-arbete har vuxit
fram succesivt under mina tre år på FMV. När det
visade sig att det fanns ett behov av kompetensutveckling inom området fick jag i uppdrag att ta fram
passande utbildningar inom underhållsberedning, där
den första kursomgången precis har gått av stapeln.
Utöver rollen som projektledare för internutbildningen
inom ILS arbetar jag också med dokumentation och
utbildning inom ubåtsområdet. Jag ser bland annat till
så att leverantören uppfyller de krav vi ställt, och att det
finns tillräckligt med dokumentation så att besättningen
ombord på ubåten ska kunna genomföra sitt arbete och
hantera avvikelser. Dessa två roller ger mig en väldigt

Hur kommer sig ditt intresse för ILS- frågor?
– Integrerat logistikstöd är en av de stora och viktiga
delarna när vi arbetar med anskaffning av materiel till
Försvarsmakten. Ett fungerande ILS-arbete bidrar till ett
väldimensionerat underhållssystem där allt materiel, såväl
ubåtar och bandvagnar som stövlar och termosar, ska uppfylla höga krav på tillgänglighet, säkerhet och underhållsmässighet. Att jag började intressera mig för ILS-området
beror just på att det är en stor och viktig del för att vår
kund Försvarsmakten i slutändan ska kunna genomföra
sitt arbete på bästa sätt. Tack vare att jag har haft chefer
som lyssnat på mina önskemål har jag fått chansen att prova på olika roller, just nu två som kompletterar varandra.
Vilka möjligheter till kompetensutveckling
finns inom FMV?
– FMV är generellt väldigt generösa med utbildningar. Under det senaste året har jag gått utbildningar på
sammanlagt tre veckor, där en av kurserna kallas för
Praktisk Armékännedom. Den bestod av att 80 medarbetare från olika delar av FMV fick åka till Boden och
Arvidsjaur och genomföra en miniversion av militärtjänstgöring. Vi fick hämta ut uniformer och utrustning,
bo i sovsalar, provskjuta vapen, framföra stridsfordon
och sova i tält i skogen. Det var väldigt häftigt och gav
mig en bredare förståelse för att materiel vi anskaffar
faktiskt gör stor skillnad ute på fältet.
FMV
Försvarets materielverk, FMV, är en
civil myndighet. Vår uppgift är att leverera försvarslogistik till vår viktigaste partner Försvarsmakten. I samarbete utformar och förser vi försvaret
med försvarsmateriel och tjänster. Målet är effektiv
försvarslogistik – när och där den behövs.
Läs mer här: www.fmv.se

– Utmaningen för våra kunder är inte bara att komma
åt informationen utan även att hitta den lilla bråkdel
som är av faktiskt intresse för det går inte att sitta
manuellt och scrolla igenom tusentals megabit data med
bilder, sms och samtal, säger Joel Bollö.

Från samtal till surf
– de kartlägger allt
När polisen och andra myndigheter
säkrar bevis från mobiltelefoner är det
MSAB som levererar verktygen de behöver. - Problemet för oss är inte att få
fram data utan att hitta den data som
är av intresse för utredningen, säger
Joel Bollö, vd på MSAB.
Text: Eva Rydinger Foto: MSAB

MSAB:s uppgift är att bidra till ett säkrare samhälle.
De arbetar med att utrusta rättsvårdande myndigheter
som exempelvis polis, tull och skattemyndigheter med
verktyg som kan låsa upp, läsa av och tolka information

Joel Bollö, Vd

ifrån beslagtagna mobiltelefoner. Produktfamiljen XRY
läser av telefoner och produktfamiljen XAMN tolkar
informationen som kommer fram.
– I många fall gäller det att låsa upp och tolka
information för att kunna se olika mönster, som vilka
man har ringt på vilka tider och var man befunnit sig,
berättar vd Joel Bollö.
Med hjälp av MSABs verktyg kan polisen se samband mellan avlästa telefoner och kartlägga hur de
kommunicerat med varandra under en vald tidsperiod.
I Sverige har över 80 procent av befolkningen en smartphone som lagrar information, bilder, samtal samt en
mängd olika appar. Mängden megabit data varje person
bär med sig har aldrig varit större – och den ökar.

Från “nice to have” till “need to have”
MSAB grundades 1984 och har sedan 2003 haft fokus
på att säkra bevis i mobiltelefoner. De har ständigt utvecklat och anpassat sina produkter till att fungera med
de nyaste telefonerna.
– Vi är pionjärer inom mobile forensic-området, säger
Joel Bollö. När vi började med det 2003 fanns inte ens
kameror i telefonerna, då var det samtal, sms och kontakter som var hetast. Den information i telefonen som
tidigare var ”nice to have” har nu blivit ”need to have”.
Statistik visar att vi idag främst använder våra mobiler till
meddelanden och sociala medier, samtalen hamnar först
på femte plats. Vi kallar det fortfarande telefon men du
har ju hela ditt liv i den, från jobbmejl till bank-ID.
Jobba med framtiden
MSAB har kontor i 13 länder och blickar mot framtiden
som ger företaget stora möjligheter att växa.
– Vi kommer att lämna begreppet mobiltelefoner
och istället prata om uppkopplande enheter, ”Internet
Of Things”. Vår marknad och bransch står lite inför ett
paradigmskifte, det här går från att vara något vissa poliser
gör på IT-labben till att varenda enskild polisman kommer
att behöva en egen utrustning för att säkra bevis från
mobiltelefoner. Att jobba här är att jobba med framtiden.
Joel Bollö
Titel: Vd
Bakgrund: Vd för MSAB sedan 2002. Jobbade från
1998 till 2002 som konsult inom företagsutveckling
med MSAB som kund.
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Drömjobb och bra
lön - förberedelser
ökar dina chanser
Att söka jobb är inte enkelt – först ska
du hitta en spännande tjänst, sedan
sätta ihop en attraktiv ansökan och
därefter genomgå själva rekryteringsprocessen. För att du ska få drömjobbet hjälper det med träning.
Text: Christian Albinsson

Foto: Carol Englund

– Du ska på ett effektivt sätt kunna söka jobb, men
också kunna bli upptäckt, säger Andreas Lind som är
Studerandeombudsman på Unionen. Det är bland annat
han som coachar Unionens studentmedlemmar när det
kommer till anställningsintervjuer.
Men för att ens komma till intervjusteget krävs först ett
bra CV och ett vasst personligt brev. Även det kan du som
medlem få hjälp med. Skicka ditt CV och ditt personliga
brev till Unionen först, så får du rekommendationer på hur
du kan vässa din ansökan för just det jobbet du söker.
– Våra experter tittar på det och tipsar om saker som
kan behöva justeras eller läggas till. Du får en ärlig och
konstruktiv feedback, berättar Andreas Lind.
När man väl lyckats komma på en intervju är det
många som tycker att det känns svårt att sälja in sig själv.
Det är svårt. Men det blir lättare ju mer man tränar.
– Faktum är att en anställningsintervju är ett perfekt
tillfälle att skryta lite om sig själv, utan att tappa ödmjukheten förstås. Det gäller att få fram din kompetens
kopplat till det aktuella jobbet, din tidigare erfarenhet
och vad som gör dig speciell, konstaterar Andreas Lind.
Smart kan vara att förbereda sig på att vända sina svagare sidor till utvecklingsbara, säger han.
– Om du är otydlig kommer det kanske följdfrågor
och det gäller att vara förberedd på dem. Det kan bli
en negativ spiral när det blir många följdfrågor på de
negativa sakerna.
Som medlem i Unionen får man möjligheten att
träna sig på simulerade anställningsintervjuer, vilket
kan vara ett mycket bra sätt att förbereda sig.
– Vi sitter i ungefär en timme och avslutar med konstruktiv feedback, säger Andreas Lind.
Malin Ekberg
Yrke: Medlemsrådgivare
Andreas Lind
Yrke: Studerandeombudsman

Malin Ekberg, Medlemsrådgivare & Andreas Lind, Studerandeombudsman

Inget samtal är det andra likt, säger han, men de
viktiga standardfrågorna är bra att förbereda sig på.
Som kandidat kommer du att behöva redogöra för vad
du är bra på men även att våga tala om din utvecklingspotential – var du kan bli bättre.
– Om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet kan
du försöka lyfta fram prestationer och meriter från din
studietid istället. Ett annat tips är att koppla formuleringar som ”många bollar i luften” till en egen erfarenhet.
Hur du förhandlar lönen kan göra stor skillnad
på kontot
När du har gjort bra ifrån dig på intervjun är det dags
att prata lön. Det är också en utmaning för många men
något du kan tjäna mycket på att hantera bra.
– A och O är att förbereda sig väl. Mitt tips är att
skapa sig en realistisk bild av löneläget för motsvarande kompetens i samma bransch innan du anger ett
löneanspråk. Som medlem kan du alltid kontakta dina
rådgivare på Unionen för att få bättre koll och även
en del råd, säger Malin Ekberg, medlemsrådgivare på
Unionen, och avslutar med ett viktigt tips:

– Det kan vara klokt att lägga sig lite över det man har
tänkt sig så att det finns förhandlingsutrymme. Förbered
även sakliga argument som styrker ditt löneanspråk.
Unionen
Unionen vänder sig till ingenjörer och andra tjänstemän inom det privata arbetslivet. De fler än 640
000 medlemmarna, utspridda på omkring 65 000
arbetsplatser över hela landet, får stöd och hjälp
i karriären – från studietiden till första jobbet och
vidare genom hela arbetslivet.
För dig som står i begrepp att ge dig ut på
arbetsmarknaden erbjuder Unionen bland annat
CV-granskning, anställningsintervjuträning samt
hjälp med att skapa en proffsigare LinkedIn-profil.
Du får också hjälp med att kolla villkoren i ditt anställningsavtal och råd inför ditt lönesamtal.
Utöver våra yrkesverksamma medlemmar välkomnar
Unionen även egenföretagare och studenter.
Du kan träffa oss i monter nr 46 i KTHB
(KTH Biblioteket)
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Rottneros bruk är inne i en expansiv
fas och har bland annat byggt en ny
biobränslepanna som producerar
förnybar energi. Pannprojektet är en
del av ett omfattande investeringsprogram som drog igång förra året.
Text: Sara Schedin Foto: Sigrid Malmgren

På Rottneros bruk har det bedrivits verksamhet
sedan 1600-talet. Man började med att gjuta kanoner
för att sedan övergå till jordbruksmaskiner och i slutet
av 1800-talet började bruket göra pappersmassa, något
som man har fortsatt med sedan dess. Ingenjören
Magnus Konradsson började på bruket för nio månader
sedan och berättar att det finns en anda på Rottneros
bruk som han inte sett någon annanstans inom pappersindustrin.
– Man brinner väldigt mycket för bruket här och det
är en oerhört positiv stämning, vilket såklart till viss del
har att göra med de senaste årens framgångar.
Magnus berättar att Rottneros bruk hade ett par
tuffa år mellan 2010 och 2013, men efter att ha ändrat
i kvalitetssortimentet vände den negativa trenden och
sedan dess har man varit enormt framgångsrika. Något
som lett till att man dragit igång ett stort investeringsprogram på 400 miljoner där ett steg har varit att bygga en
ny biobränslepanna. Pannan drogs igång för en månad
sedan och nu är man i full färd med att trimma in den.
– Pannan är på 20 megawatt så nu kommer vi att ha
kapacitet så det räcker och blir över, vilket innebär att vi
kommer att kunna expandera produktionen ytterligare.
Vi kapar också ungefär 5000 kubikmeter olja med den
nya pannan så jag gissar på att det här är Värmlands
största miljöinvestering i år, säger han och fortsätter:
– Min roll inom pannprojektet har varit att vara

“Vi kapar ungefär
5000 kubikmeter
olja”
driftens röst, vilket har varit väldigt spännande. Det
dyker alltid upp barnsjukdomar i den här typen av projekt, något som såklart är utmanande, men det är också
väldigt tillfredsställande när man till slut hittar felen och
kan lösa dem.
När pannan nu står klar är det dags för Magnus att byta
avdelning och istället driva underhållsorganisationen.
– På de här små bruken får man vara något av en
mångsysslare och allkonstnär. Jobbet blir väldigt varierat på så sätt, vilket jag tycker är roligt.
Nästa steg i investeringsprogrammet är att bygga en
ny bioreningsanläggning som ska stå klar i maj nästa
år. Den kommer att producera metangas, vilket innebär
att produktionen på Rottneros bruk kommer att vara
nästintill fossilfri.

Från Västermo
ut i världen
Westermo tillverkar nätverksprodukter och erbjuder datakommunikationslösningar speciellt framställda för fysiskt påfrestande miljöer.
– Vi täcker in de flesta utmaningarna för datakommunikation, vilket andra också gör, men vi gör det i
väldigt utsatta miljöer, säger Manne Hellsing, Technical
Production Manager på Westermo. Vi säljer mycket till
tågindustrin som ställer höga krav på driftsäkerheten
samtidigt som det är en tuff miljö för elektronik på
grund av de konstanta vibrationerna ombord på tåg.
Och vi jobbar mycket med vatten och avlopp och andra
ställen där avbrott i kommunikationen mellan kontrollrum och anläggning kan leda till läckor och olyckor.
Nätverken som byggs med Westermo-produkter driver
ofta stora industriprocesser eller övervakning för trafik-,
vatten- och energisystem. Kort sagt måste det alltid
fungera och vi är väldigt duktiga på att skapa produkter
och lösningar som uppfyller de kraven.

Manne Hellsing, Technical Product Manager

Filialerna finns bland annat i
Australien, USA och England, men
Westermo är ett av få företag inom
datakommunikationsbranschen som
hållit fast vid hemorten sedan 1975.
Text: Fridah Jönsson Foto: Westermo

Kundkontakt i England
Manne Hellsing är utbildad civilingenjör och har
arbetat på Westermo sedan 2016 då han började som
trainee. Sedan dess har han jobbat med både utveckling
och produktion och under hösten har han även hunnit
med en runda i England.
– Vi har ett säljbolag i England och där har man mycket kundkontakt. Att få vara med i biten där affärerna
äger rum gjorde att jag fick en väldigt bra bild av hela
processen i företaget, från produktion till försäljning.
Det var väldigt spännande att träffa kunder och se vart
våra produkter faktiskt tar vägen.

Magnus Konradsson, Driftingenjör

– Det sista steget kommer sedan att vara att installera
två nya LC-raffinörer, som är kvarnar som man kan
mala pappersmassa med. När det arbetet är klart kommer vi att producera 30 000 ton mer pappersmassa per år
än vad vi gör i dag.
Rottneros
Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget
Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och
Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och
försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
Rottneros Packaging AB, som tillverkar fibertråg,
och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic
i Lettland. Koncernen har drygt 280 anställda och
omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2016.

High-tech på vischan
Westermo finns i tolv länder, bland annat USA och Singapore – men produktionen och huvudkontoret ligger
kvar i Sverige, närmare bestämt lite utanför Eskilstuna.
– Själva Västermo där fabriken och huvudkontoret
ligger är en spännande och historisk plats. Det är lite
häftigt att det ligger kvar, Västermo är bara en bygdegård och några hus så det är en väldigt liten plats ute på
vischan – och där ligger fabriken som är high-tech!
Vi har gjort det här i 30 år
Enligt Manne Hellsing har Westermo framtiden för sina
fötter – men egentligen har de levt i den sedan de började.
– Vi kollar just nu på kopplingar till artificell intelligens och Internet Of Things och det är lite roligt för
vi har hållit på med det i 30-40 år men först nu har det
fått ett namn. Vi försöker titta på hur man kan göra det
mer effektivt och hur vi kan paketera om det, det ska bli
lättare för folk att förstå vad vi sysslar med och hur det
funkar.
Manne Hellsing
Titel: Technical Product Manager
Bakgrund: Civilingenjör - Produkt och Processutveckling, 2015, Mälardalens Högskola
Favorit-app: Office Lens
Westermo
Westermo designar och tillverkar datakommunikationsprodukter för verksamhetskritiska system i
fysiskt påfrestande miljöer. Produkterna används
både i infrastrukturapplikationer som transport,
vattenförsörjning och energiproduktion samt i processindustrier som gruv – och råvaruframställning.
Westermo växer snabbt och har nu över 200 anställda med en försäljning på över 50 miljoner Euro. All
utveckling och produktion sker i Sverige på företagets anläggningar i Stora Sundby och Västerås.
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Vill du vara med
och utveckla
framtidens
digitala gruvor?

Atlas Copco, som nästa år blir Epiroc,
arbetar med att hitta innovationerna
som möjliggör för framtidens gruvor
– oavsett om det är stora eller små
förbättringar det handlar om.
Text: Joakim Johansson

Foto: Jonatan Tjäder

I dag är du mer och mer uppkopplad – både privat
och på arbetet. Detta gäller även inom gruv- och anläggningsindustrin. Karin Jirstrand jobbar som Product
Manager Interoperability. Det är en roll som skapades
för att möta det ökade behovet av digitalisering av gruvornas verksamhet. Hennes uppdrag är att säkerställa att
informationen som genereras från gruvmaskinerna inte
stannar hos operatören, utan skickas vidare och ”pratar”
med övriga system i och utanför gruvan. Karin, som har
många års erfarenhet inom både mjukvaruutveckling
och projektledning, berättar om Atlas Copcos digitala
lösningar:
– Vi var väldigt tidigt ute med att koppla upp
maskiner och att skapa lösningar för automation och
digitalisering. När vi började låg vi före marknaden och
de senaste åren har vi sett att vi har varit rätt ute. Nu
kommer allt fler önskemål på smarta digitala lösningar
som kopplar upp våra kunders utrustning.
Kundernas behov har förändrats på senare år. Tidigare handlade kraven ofta om maskinernas robusthet,
idag ligger stort fokus på kapacitet så som uppkopplingsmöjligheter. Lösningar inom automation och
uppkoppling ska kunna användas för att göra kundernas
gruvdrift mer effektiv.

Karin Jirstrand, Product Manager Interoperability

– Det kan handla om autonoma funktioner där
utrustningen fortsätter att borra när operatörerna går på
lunch, eller körs från kontrollrummet vid skiftskarv för att
öka produktiviteten. Vi använder även information från
maskinerna och samkör denna med kundernas system,
exempelvis underhållssystem och planeringssystem.
Att analysera data på detta sätt leder till att Atlas
Copco kan hitta förbättringspotential:
–Dessa projekt är väldigt roliga och innovationskrafter möjliggörs. När vi tittar på olika data upptäcker
vi ofta saker som vi inte har vetat om tidigare. Det kan
handla om både stora och små förändringar och förbättringar som kan effektivisera arbetet. Vi gör hela tiden
små justeringar på befintliga lösningar, vilket ger stort
kundvärde i slutändan.
I och med att industrin kommer att fokusera ännu
mer på autonoma lösningar kommer behovet av mjukvaruutvecklare att öka. Karin menar att det finns många
goda skäl att söka sig till verksamheten:
– Du får möjlighet att arbeta i en väldigt spännande

bransch och på ett konkret sätt se lösningarna du
utvecklat i verkligheten. Att se förbättringarna på fältet
och att få feedback från kunden är nog det roligaste.
Sedan är det stimulerande att arbeta i ett team, där vi
tillsammans diskuterar fram lösningar som är bättre än
vad en enskild person kan komma på.
Från ett till två företag i
världsklass – Med våra kunders behov i fokus!
2018 kommer Atlas Copco AB att knoppa av affärsområdet som fokuserar på gruv- och anläggningsindustrin. Det nya företaget kommer att heta
Epiroc AB och satsa helhjärtat på att stärka sin redan
ledande position inom utvecklingen av hållbara
produktivitetslösningar till sina kunder.
Atlas Copco Rock Drills AB som kommer att byta
namn till Epiroc Rock Drills AB, ligger i Örebro och
är den största legala enheten i Sverige med snart
2 000 medarbetare.
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– Trots detta blir dock dagarna gärna långa, jag
brukar inleda min dag vid sju på morgonen med
fullspäckat schema fram till runt 20. Därefter passar jag
på att svara på mail och meddelanden innan jag släcker
lampan på kvällen. En av de största lärdomarna jag tar
med mig från projektet är vikten av effektivitet.

”38 000
arbetstimmar
skapar THS
Armada”

Fredrik Magnusson, Beatrice Brånemark och Sofia Tollander

Tänk dig att komma hem från jobbet
efter en intensiv arbetsdag som har
krävt ditt fulla fokus och engagemang.
Du ställer dig och lagar en efterlängtad middag samtidigt som du mentalt
förbereder dig för kvällens pass
– ytterligare fyra timmar jobb.
Text: Lovisa Westerlund Foto: Adrian Beck

Så ser verkligheten ut för engagerade studenter i
THS Armada, vilka kombinerar heltidsstudier på KTH
med att skapa en arbetsmarknadsmässa med över 260
involverade studenter. Sofia Tollander är huvudansvarig
för den bankett som anordnas varje år med sammanlagt
800 sittande gäster:

– Det är svårt att få ett grepp om hur stort det faktiskt
är innan man står där på plats. Jag började planera banketten i februari i år. Uppskattningsvis har jag lagt runt
500 timmar, och då har jag inte räknat med mitt team
på ytterligare 14 personer.
Fredrik Magnusson, ansvarig för företagsrelationer
och de event som anordnas i anslutning till mässan,
vittnar om en innehållsrik vardag:
– För att få tiden att gå ihop gäller det att effektivisera sina dagar och respektera varandras tid. Med hög
arbetsbelastning från studier i kombination med stort
engagemang i Armada projektet, blir vikten av effektivitet extra betydelsefull. Jag utnyttjar all tillgänglig tid
till att beta av saker. Det gäller exempelvis transporter
till och från skolan liksom luncher och raster, vilka jag
försöker använda till korrespondens med företag, andra
i projektet samt möten, säger han och tillägger:

Uppskattningsvis lägger medlemmarna i THS
Armada över 38 000 arbetstimmar för blott 11 timmar
mässa, 4 timmar lång bankett och företagsevent innan
mässan. Alla gör inte samma prioriteringar som
medlemmar i THS Armada, men det är tydlig varför
engagemanget är så stort just inom organisationen. Beatrice Brånemark studerar sitt tredje år på medieteknik
och är ansvarig för Armada Talks:
– De erfarenheter som ett deltagande i ett projekt
som Armada ger skulle jag säga är oerhört värdefulla
inför framtiden. De teoretiska verktyg vi får från utbildningen tillsammans med de lärdomar vi tar med oss
från projekten, som vi arbetar med vid sidan av, är en
fantastisk kombination.
Sofia Tollander avslutar:
– De verktyg som du inte får genom din utbildning
får du här. Verkligt samarbete, personlig utveckling
och ansvar är bara några saker. Vi jobbar precis som ett
företag - den enda skillnaden är att all tid och engagemang vi lägger ner gör vi för erfarenhetens skull. Inte
för en månadslön.
THS Armada
THS Armada är Skandinaviens största arbetsmarknadsmässa med över 260 ideellt engagerade
studenter och 170 deltagande företag och
myndigheter. Organisationen är en del av Tekniska Högskolans Studentkår vid Kungliga Tekniska
Högskolan och arrangeras för 37:e året i rad. THS
Armada en värdebaserad organisation och jobbar
aktivt med hållbar utveckling och mångfald.

något om molnsäkerhet finns det folk här som ägnar
sina arbetsdagar åt att titta på just molnsäkerhet och
som har jättebra vägledning inom det området. Man
är hela tiden omgiven av jätteduktiga kollegor, så det
arbete man levererar hamnar på en helt annan nivå
samtidigt som man själv växer och utvecklas.

We keep the
digital society
running
Spetskompetens inom allt från
IT-säkerhet till molntjänster, kontor
över hela världen och ett ständigt driv
att både utbilda andra och lära sig
själv. Nixu är företaget som ser till att
det digitala samhället fungerar.
Text: Fridah Jönsson

Foto: Patrik Lundin

Nixus kunder är företag och verksamheter som
behöver se till att digitaliseringen av samhället fungerar och att det inte finns några hål i skyddsnäten. Carl
Bagge är säkerhetskonsult på Nixu och hans roll är att
åka ut till kunderna och granska att deras IT-system
ligger på en bra säkerhetsnivå. Eftersom digitaliseringen

Eftersom Nixu har kontor i många olika länder finns
det enligt Carl stora möjligheter för den som vill förflytta sitt arbete utomlands.
– Jag har kollegor som flyttat från Finland för att
jobba här och en kollega här i Sverige åker snart till
Amsterdam för att arbeta i Benelux-området.

Carl Bagge, IT-säkerhetskonsult

är utbredd över hela världen har Nixu ett internationellt
fokus med kontor i Sverige, Finland, Nederländerna,
Rumänien, Kina och USA.
– Samhället står mitt i en stor omvandling nu när
mycket digitaliseras, folks liv flyttar ut på nätet och vi
vill möjliggöra att det sker på ett säkert sätt. Vårt motto
är ”We keep the digital society running”, vi vill ju inte
sätta käppar i hjulet för digitaliseringen men vi vill vara
med och göra den säker, säger Carl.
Omgiven av spjutspetsmänniskor
Carl som tidigare jobbat på mindre informationssäkerhetsbolag lyfter fram kunskapen hos medarbetarna som
en av de största tillgångarna.
– Här på Nixu har jag tio gånger fler kollegor än
tidigare vilket är fantastiskt. Om jag behöver få reda på

Lika viktigt att utbilda sig själv som andra
Nixu verkar i en bransch som är i snabb och ständig
förändring. För att hitta de rätta talangerna och hålla sig
uppdaterad menar Carl att mycket handlar om att vara
verksam och aktiv i säkerhetscommunityn.
– Det är lika viktigt att utbilda sig själv som att utbilda
andra och att sprida den kunskap vi har. Vi pratar mycket
internt om vilka projekt vi håller på med för att hjälpa
varandra, och ett bra sätt att locka duktiga människor hit
är att vara med på konferenser och i andra sammanhang,
då får vi både presentera intressanta saker vi jobbar med
och lära oss av andra och knyta kontakter.
Nixu
Nixus ambition är att vara den bästa arbetsplatsen
och vi gör stora satsningar för att uppnå detta.
Företaget grundades i Finland 1988 och består i dag
av över 300 erfarna tekniska specialister samt IT- och
informationssäkerhetskonsulter som tillsammans
bildar Nordens största samling av informationssäkerhetsspecialister med kunder inom både offentlig och
privat sektor. Vi har kontor i Finland, Sverige, Nederländerna, Rumänien, Kina, Australien och USA
Läs mer här: nixu.com.
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Jag får utmanande
uppgifter samtidigt
som jag gör nytta
för Sverige.
Emma, Systemutvecklare

På FRA får du befinna dig i teknikens framkant med
arbetsuppgifter som skyddar Sveriges oberoende
varje dag. Hos oss arbetar några av Sveriges bästa

inom informationsteknologi och informations
säkerhet – vi behöver kontinuerligt bli fler för
att kunna möta morgondagens utmaningar.

Vill du jobba med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet? Gå in på fra.se/jobb för
att se lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan!

