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Tre KTH:are: Det här är vår drömarbetsplats
Inom några år lämnar de universitet för att ge 
sig ut i yrkeslivet. Vad är det de söker hos en
framtida drömarbetsgivare? Och vad krävs för 
att en arbetsplats ska vara attraktiv? Det här
rör sig i huvudet på tre blivande ingenjörer.

12

Ingenjör – engagera dig ideellt!
Välgörenhetsorganisationen Ingenjörer 
utan gränser vill leva i en värld där de som
organisation inte behövs. Men för att lyckas 
krävs en faktabaserad världsbild. Det menar
Axel Eriksson som arbetar med utbildnings-
frågor i organisationen.

8

Personporträtt – Claudia Olsson 
Claudia Olsson är en internationell talare,  
teknikexpert och obotlig entreprenör. Hon har
arbetat för FN i New York, anlitats som rådgivare 
åt utrikesdepartementet och driver i dag tech- 
konsultbolaget Exponential som hon själv  
grundat. Vi har träffat en av tekniksveriges
mest tongivande röster.

19

Musik & Tech
ABBA, Roxette och Max Martin har blivit  
omkörda; det svenska musikundret handlar inte
längre enbart om musik. Företag som Spotify 
och Soundcloud har satt Sverige på musikens
tech-karta – och vi har mer att se fram mot.  
Läs mer om när musiken möter teknikens
möjligheter.

34
Foto: Teenageengineering
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ASSA ABLOYs vision är att vara den mest  
innovativa leverantören av totala lås- och
dörrlösningar.  
 
Här finns ex-jobb inom bland annat Maskin, 
Elektro och Datateknik. Det finns också ett stort 
intresse för att arbeta ännu mer med hållbarhet.
 
LÄS MER PÅ  /  ASSAABLOY.COM

ASSA ABLOY

talare. Ibland räcker det att samlas för en fika och prata om 
annat än jobbet i sig. En enkel och tillgänglig plattform för 
vardaglig kommunikation bidrar till kontinuitet och 
tillgänglighet i vardagen.

HÄR OVAN HAR vi nu bara skrapat lite på ytan. Du 
som läser detta, ta en stund och ställ öppna frågor till 
kvinnorna i organisationen, var lyhörd och nyfiken! Du 
är välkommen att boka en fika med oss om du vill bolla 
tankar och funderingar.

MARIA NORBERG OCH MARIA PAAVOLA,  
GRUNDARE AV TEKNIKKVINNOR.

BEHÖVS VERKLIGEN NÄTVERK FÖR BARA KVINNOR ÅR 
2018? Vi brukar låta statistiken tala för sig själv. Ett 
år efter starten är vi över 25 000 personer samlade i 
nätverket Teknikkvinnor, och intresset har bara ökat 
under året. Det är inte alltid en dans på rosor att vara i 
minoritet, en blir ofta mer ifrågasatt och misstrodd. En 
får inte lika mycket utrymme och känslan av ensamhet 
är sällan ovanlig. Att då ha ett sammanhang – formellt 
eller informellt – där en är majoritet kan göra stor skill-
nad för ens välmående, trivsel och utveckling. Självklart 
är vi alla olika som individer, dock är det ett faktum att 
det finns likheter inom, och olikheter mellan, könen. 
Kvinnliga nätverk är viktiga för individen och  
organisationen!

”MEN VARFÖR FÅR inte män vara med, jämställdhet är 
väl inte en kvinnofråga?” Nej, män behöver också arbeta 
aktivt med jämställdhet och inkludering om vi ska skapa 
skillnad. Kvinnliga nätverk är ett verktyg, men för att 
lyckas med jämställdhet och inkludering krävs en hel 
verktygslåda. Huruvida män ska vara med i kvinnliga 
nätverk beror på vad syftet med nätverket är. Är syftet att  
skapa igenkänning, gemenskap, trygghet och att hitta 
förebilder eller mentorer är svaret ofta nej. Är det primära 
syftet ökad jämställdhet och inkludering, kan svaret vara 

ja – hela organisation behöver vara med och bidra till 
förändringen. Det ena behöver dock inte utesluta det 
andra, vissa aktiviteter kan vara för alla och andra för 
minoriteten.

VI ÄR ÖVERTYGADE om att det finns många anledningar 
till att Teknikkvinnor fortsätter växa, två är just gemen- 
skapen och igenkänningen. En plats där en kan hämta 
energi och inspireras av varandra, i en miljö som präglas 
av öppenhet, enkelhet och positivitet. Vi fokuserar på 
medskapande, lyhördhet och tillit till medlemmarnas 
sunda förnuft och klarar av att vara oense. Vi har lärt  
oss att inte underskatta förutsättningslöst nätverkande, 
det behöver inte alltid finnas en klar agenda med häftiga  

Krönika

ASSA ABLOY. De valde sedan att söka jobb på företaget.
– Sara gick i mina fotspår, kan man säga, säger Markus 

och skrattar.

SARA, SOM STUDERAT maskinteknik och produktutveck-
ling, upptäckte snabbt vad hon trivdes med på ASSA 
ABLOY.

– Min handledare under ex-jobbet var väldigt enga- 
gerad och mån om att få in mig och min partner i 
teamet. Redan då märkte jag att på det här företaget 
finns en bra energi, här händer det grejer.

EFTER EX-JOBBET SÖKTE Sara en roll som mechanical 
engineer. Markus hade då börjat i en roll som trainee, 
något som passar honom bra eftersom han kommer 
rotera på tre olika avdelningar under en ettårsperiod 
och därmed utvecklas inom sina tre specialområden; 
programmering, mekanik och elektronik.

– Redan när jag började fick jag erbjudande om att 
gå olika kurser. Nu har jag gått tre utbildningar på tio 
månader, berättar Markus. 
 
MARKUS OCH SARA uppskattar att deras idéer tas på 
allvar inom företaget.

– Här får du snabb respons på dina idéer, oavsett vem 
du är eller hur stor erfarenhet du har. Gillar chefen din 
idé får du höra det direkt. Sedan blir det ditt ansvar att
realisera projektet. Det märks att företaget ser det som 
positivt att unga människor kommer in med färska 
kunskaper, säger Markus.

MARKUS HÄGNEFELT OCH Sara Roos har flera saker 
gemensamt. De läste båda till civilingenjör på Lunds 
tekniska högskola och ansökte om att göra ex-jobb på 

MARKUS OCH SARA har kommit med flera förslag på 
förbättringar om hur man kan förstärka studenters 
första intryck av företaget. Tillsammans med chefer och 
Human Resources spånar de på ett nytt introduktions- 
program för ex-jobbare och sommarjobbare. De delar 
även med sig av sina upplevelser på lunchföreläsningar 
och arbetsmarknadsdagar riktat till studenter.

– Vi är överraskade att våra förslag verkligen har fått 
sådant gehör. Det har hänt väldigt mycket på bara ett år 
och det är så roligt att få påverka genom våra erfaren-
heter, avslutar Sara.

Idéer som tas på allvar och sätts  
i action. Det var en av sakerna som  

nyexaminerade Markus Hägnefelt  
och Sara Roos föll för hos sin  

arbetsgivare ASSA ABLOY.

ANNONS

TEXT: CAMILLA RINDÅS 
FOTO: SANDRA HENNINGSSON

”Här får du snabb respons 
på dina idéer”

Markus Hägnefelt, trainee och  
Sara Roos, mechanical engineer.
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career.ist.com

Take on an exciting role and become part of our next generation of 
key contributors in the specialist field of edtech! IST wants to invest 
in your hard and soft skills, skills that will be valuable for the rest of 
your life. 

You will work with cutting-edge technology alongside some of the 
smartest engineers and educators, in a program that contains a 
combination of classroom lectures and hands-on work in an AI 
related strategic project. For a period of 12 months, 20% of your 
working time will be wholly focused on you and your personal 
development through our Trainee Program. You will rotate to a 
different department/location for a period of three months while 
having access to a professional mentor to support you on your 
journey to greatness. 

You’ll be one of 20 graduates from all over the world training in all 
aspects of the innovation process; from research, idea development, 
prototyping, testing to final implementation. Step by step you will 
be taken through the processes while applying your learning to a 
real-life project of strategic importance to IST. In addition, you will 
receive exposure to different technologies, UX design, business 
development and a lot more. The perfect start to building a 
successful and rewarding career with IST!

IST is Scandinavia's leading edtech company with Sweden, Norway, 
Denmark and Germany as our home markets. Our strength comes 
from our diverse multicultural team who are amongst the best in 
their field. With a team of half technologists and half educators, we 
have a unique understanding of the challenges and opportunities 
facing modern schools. We believe everyone is entitled to a good 
school and we use our experience, knowledge and technology to 
contribute to a society where everyone learns more. 

Past participants on what’s it really like; 
‘Great experience!’

‘Absolutely loved it.’ 

‘It was very enlightening, fun, challenging and full of learning 

experiences.’

 ‘Amazing 10/10’. 

‘I’m really glad that I got the chance to be part of the trainee 

program and I learned a lot of things that I will use for the 

rest of my life.’

‘Great career possibilities, great personal development.’

‘I don’t think you can get a better start on your career. I believe 

that it is really good that you have a regular job role and that 

you at the same time combines it with a very exciting and 

creative project.’

Technology with a 
purpose trainee! 

Are you a recent graduate who wants to make the world a better place? Want to work 
with cutting edge technology and Artificial Intelligence to make positive change within 
the field of education? At IST, you will be able to contribute to a better school through 
developing the technology solutions of tomorrow.

Learn more.
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Som ett av världens mest respekterade ingenjör- 
och designföretag är Atkins nu stolt över att 
vara en del av SNC-Lavalin med över 50 000 
medarbetare tillsammans.
 
Som rådgivare inom trafik och samhällsutveckling 
är vi perfekt rustade för en värld i förändring. 
Med flexibilitet, lagspel, kreativitet och ett inter-
nationellt nätverk i toppklass når vi lite längre.  
I Sverige är vi ca 420 medarbetare – den mindre 
konsulten med den globala spetskompetensen.

LÄS MER PÅ  /  ATKINS.SE 
          SNCLAVALIN.COM

SNC-LAVALIN

Här möts ingenjörer som vill
bygga framtidens samhälle

– Min nuvarande roll innebär att jag sköter all dialog 
med mina kunder och är deras representant på bolaget. 
I den dialogen krävs det att jag förstår kunden, ser kun-
dens behov och försöker skapa värde för kunden. 

Att vara del av ett bolag som nu levererar lösningar 
ända upp på samhällsbyggnadsnivå, och därmed vara 
med och skapa framtidens samhälle, inspirerar:

– Vi är det enda bolaget i Sverige som har möjligheten 
att drifta och förvalta hela trafiksystem. Tidigare var vi 
begränsade till fordon och signalsystem, men i och med 
köpet av Atkins har vi fått in hela samhällsbyggnads- 
perspektivet vilket är riktigt häftigt, säger Daniella 
Birbas.

LUKAS ÖBERG ARBETAR vid Atkins, som numera är del av 
SNCL. Han gick ut från KTH 2018 med en examen som 
högskoleingenjör med inriktning byggteknik och design:

– Under den sista terminen började jag intressera 
mig för brokonstruktion. Jag letade runt på nätet och 
halkade in på Atkins. Brokonstruktion är ett bra område 
att starta sin karriär på, det finns ett stort behov och 
problemen är ofta komplexa och roliga.

Att få vara med och lösa samhällsutmaningar var en 
av de faktorer som lockade också honom till yrket:

– Det är häftigt att efter en lång karriär som ingenjör 
kunna åka runt med barnbarnen och peka på broar som 
man har varit med och konstruerat. Det som jag arbetar 
med bevaras och ska stå där en längre tid.

Steget från studier till yrkeslivet upplevs ofta som 
långt, men han har aldrig tvekat på att han har valt rätt 
arbetsgivare:

– Det viktigaste när man kommer ut i arbetslivet tror 
jag är att börja jobba på ett bolag som har tid att lära 
upp dig ordentligt. Det har verkligen fungerat jättebra 

SNC-LAVALIN ÄR ETT globalt företag, verksamt inom ett 
flertal områden inom framförallt bygg och konstruktion. 
Verksamheten i Sverige, där även Atkins numera ingår i, 
täcker allt inom trafik och samhällsutveckling. Exempel- 
vis som ledande aktör i stora entreprenader som kräver 
stor kunskap och kompetens i många discipliner. Kunden 
kan då exempelvis vara Trafikverket. Ibland är vi sam- 
hällsutvecklare till mindre samhällsprojekt för små 
kommuner eller privata aktörer. En nisch där SNC-Lavalin 
blivit en världsledande aktör är inom transportsystem 
genom divisionen Rolling Stock.

HÄR HAR DANIELLA Birbas, utbildad till civilingenjör 
med inriktning maskinteknik vid KTH, arbetat sedan 
juni 2015 då hon började som konsult i risk- och säker-
hetsgruppen. Hon tillträdde den nuvarande tjänsten 
som Key Account Manager tidigare under 2018 och har 
alltså gjort en resa inom koncernen.

här. Jag har fått ett stort förtroende, jag har egna projekt 
att arbeta med och jag får stöd i alla frågor.

DANIELLA BIRBAS INSTÄMMER i att bolaget har mycket 
att erbjuda ingenjörer:

– Här kan man göra skillnad. Jag kan gå hem och säga 
att jag har varit med och arbetat på stora projekt som 
roslagsbanans fordon, tunnelbanan eller X 2000. Med 
tanke på några av de största utmaningarna vi står inför 
som samhället – klimatförändring, luftföroreningar och
snabbt växande städer – känns det bra att kunna vara 
del av lösningen med sitt dagliga arbete. Branschen 
betydelse kommer därför fortsatt att öka.

När SNC-Lavalin förra året köpte 
brittiska Atkins uppstod en ny global 

jättekoncern med en ännu större 
expertis för att bygga, förbättra och 
utveckla vår trafik och samhällsmiljö. 
Här finns med andra ord spännande 

utmaningar för ingenjörer.

ANNONS

TEXT: JOAKIM JOHANSSON 
FOTO: ADRIAN BECK

Lukas Öberg, rådgivare inom brokonstruktion och 
Daniella Birbas, Key Account Manager. 
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Världens första 
flygplan lyfter 
från marken.

Första flygningen 
över engelska  
kanalen.

9 procent av den svenska bio- 
energitillförseln – så mycket, eller 
lite beroende på hur man ser det, 
skulle krävas för att skapa ett helt 
fossilfritt in- och utrikesflyg.

15 – 20 procent lägre utsläpp 
har de nya flygplan som svenska 
företag utvecklar, jämfört med de 
flygplan som ersätts.

På 50 år har utsläppen 
per passagerarkilometer 
från flyget minskat med 

80 procent.

Flygresor tär hårt på klimatet, det vet vi. För att fortsätta 
flyga behövs nya energikällor och flygplanet Solar Impluse är 
ett resultat av det arbetet. Flygplanet går enbart på solenergi 
och den första modellen flög 26 timmar utan att landa 2010 
– enbart på energi från solen.

1903 tog det 1 vecka att korsa Atlanten med båt.  
100 år senare tog det bara 4 timmar med det om- 
talade höghastighetsplanet Concord (som dock var så 
dyrt att producera att det fick läggas ner).

0,5 procent av statsbudgeten  
för transporter går till flyget.

2050 – det är målet för den internationella 
flygbranschens globala utsläppsmål. Då ska 
koldioxidutsläppen minskat med 50  
procent sedan 2005.

Första ensam- 
flygningen över 
Atlanten.

1903

50 år
4 TIMMAR

1 vecka

−80 %
1909 1923

−15 – 20 %

2005

100%

50%

2050

Högt flygande 
visioner

TEXT: LOVISA OLAI     
KÄLLOR: TEKNISKA MUSEET, POPULÄR HISTORIA, NATIONAL GEOGRAPHIC,  

ILLUSTRERAD VETENSKAP, FÖRENINGEN SVENSKT FLYG

FRÅN REDAKTIONEN
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ÄR DU REDO FÖR EN STÖRRE UPPGIFT? Polisens 
it-avdelning har i dagsläget ca 800 anställda – 
och vi vill bli fler! Vi finns över hela Sverige med 
de största kontoren i Stockholm, Linköping  
och Norrköping. It-avdelningen sköter drift, 
underhåll och utveckling av it-stödet till alla 
Polismyndighetens verksamhetsområden för 
att minska brottsligheten och öka tryggheten i 
samhället. Ansökan till nästa års traineeprogram 
öppnar upp 18 december. 
 
LÄS MER PÅ  /  POLISEN.SE

POLISEN

Att kunna göra samhällsnytta var också avgörande.
– Kombinationen att både få skriva kod och vara en del 

av polismyndigheten är en fantastisk möjlighet, säger Tova.

TOVA FÖRVÄNTADE SIG att få se alla delar av organisa-
tionen och få inblick i olika roller. Det som förvånade 
henne var drivet och engagemanget ute på avdelningarna.

– Vi får också praktik i kärnverksamheten. Vi arbetar 
nära poliserna och när vi ska utvärdera en app är det 
poliser vi pratar med, säger Torleif.

VECKORNA SER OLIKA ut men brukligt är att man har en 
vanlig arbetsdag i sin hemmagrupp på måndagen. Under 
tisdag till torsdag är man ofta iväg på studiebesök. Varje 
fredag samlas man för Retrospektiv tillsammans med 
Åsa Månsson för att dela med sig av erfarenheter man
samlat på sig samt har också uppskattade teambuilding- 
aktiviteter.

– Ibland är vi också ute på praktik, bland annat på 
Leverans och Support som tillhandahåller all teknik till 
myndighetens 30 000 anställda runtom i landet, säger
Tova.

ATT HINNA LÄRA sig så mycket som möjligt är ett själv- 
klart mål för både Tova och Torleif.

– Jag vill bli bekant med så många system som möjligt 
och växa som systemutvecklare. Men också få ett stort 
kontaktnät inom polisen och it-avdelningen.

– Efter sex månader vill jag vara på samma nivå som 
min fadder. Redan nu känner jag att lärt mig mycket! 
avslutar Torleif.

POLISENS IT-AVDELNING MED uppåt 800 anställda har ett 
angeläget mål och ett viktigt samhällsuppdrag. Och fler 
behövs. I september 2018 startades ett traineeprogram 
på it-avdelningen. 14 st nyutexade akademiker i trainee- 
roller som systemutvecklare, UX-designers och informa- 
tionssäkerhets- och teknikspecialister får kliva in och 
lära känna verksamheten inifrån och ut.

– Det är ett hopsvetsat gäng som har varit igång i nästan 
två månader nu och det har varit en härlig energiboost 
för hela it-avdelningen, säger Åsa Månsson, ansvarig för
traineeprogrammet.

GENOM ATT VARVA verksamhetspraktik, studiebesök och  
utbildning får alla under sex månader en bred insyn. 
Torleif Lindbom, kravanalytiker med UX-profil och Tova 
Asp, systemutvecklare sökte sig till traineeprogrammet 
på grund av ett genuint intresse för polisens verksamhet. 

Hög säkerhet och innovativ system- 
utveckling är angeläget för att ge  

människor en tryggare värld. Polisens 
traineeprogram på it-avdelningen 

bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag.

ANNONS

TEXT: EVA RYDINGER  
FOTO: POLISEN

Traineer som gör  
samhällsnytta på riktigt!

Torleif Lindbom, kravanalytiker med UX-profil och 
Tova Asp, systemutvecklare.

 

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi gör säkerhetspolitiska 
analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. 
Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem samt skydd mot farliga ämnen.

FOI har verksamhet i Kista, Linköping, Grindsjön och Umeå.

Läs mer om vår forskning på foi.se

Vi forskar för en säkrare värld
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DE vill leva i en värld 
där DE inte behövs

Invånarna i Chonyonyo och Rukole har en begränsad tillgång till vatten. Kvinnor och barn vandrar flera 
timmar för att nå naturliga vattenkällor – och vattnet är inte av bra kvalitet. Syftet med Ingenjörer utan 
gränsers och Mavunos projekt Water supply Chonyonyo är att leverera rent vatten till byborna i  
Chonyonyo och Rukole samt till Chonyonyos flickskola.

arbetar vi inte i krisområden, utan med långsiktig upp- 
byggnad av infrastruktur i stabila låginkomstländer. 
Här ligger fokus främst på digitalisering, energi, vatten, 
sanitet och utbildning, säger Axel Eriksson.

INGENJÖRER UTAN GRÄNSERS vision är att hjälpa männi- 
skor till självhjälp. Mycket av det arbetet bygger på ett 
nära samarbete med stabila partnerorganisationer på 
plats för att fånga de behov som finns.

– Ett bra exempel på en sådan partnerorganisation är 
Mavuno, i nordvästra Tanzania. Deras projekt, som till 
exempel kan gå ut på att rena dricksvatten, är inriktade 
på att förbättra kvaliteten för människorna som bor på 
landsbygden. Projekten planeras och genomförs alltid i 
samarbete med lokalsamhället, säger Axel Eriksson.

PÅ PLATS I Sverige arbetar man bland annat för att in-
spirera unga att plugga vidare genom att vara förebilder 
och erbjuda stöd i form av mentorskap och mattehjälp. 
Via konceptet ”Den reflekterande ingenjören” vill organi- 
sationen inspirera ingenjörer och teknologer att bli
globala ingenjörer.

– Genom seminarium och workshops vill vi skapa 
diskussion och få folk att fundera över vad man vill och 
kan åstadkomma som ingenjör. Vi vill få fler att inse att 
man som ingenjör kan göra bra saker för människor i 
andra delar av världen, säger Axel Eriksson.

ALLT FLER FÖRETAG är i dag involverade i humanitärt 
arbete som ett led i deras hållbarhets- och CSR-arbete. 
Enligt Axel Eriksson är det dock svårt för yrkesverksamma 
ingenjörer att lägga ner tid på ideella organisationer.

– Därför är det så viktigt att ge medarbetare möjlighet 
att avsätta arbetstid. Några av våra partnerföretag är 

AXEL ERIKSSON PLUGGAR civilingenjörsprogrammet 
Energi och miljö på KTH och är inne på sitt femte år. 
När han påbörjade sina studier ville han, precis som 
många andra, engagera sig utanför klassrummet och 
valde Ingenjörer utan gränser:

– På våren under mitt första år på KTH blev jag  
ansvarig för skolans lokalavdelning. Det var lärorikt. 
Jag växte som person och kunde samtidigt bidra med 
utveckling och stöd för andra. Sedan fick jag möjlighet 
att fortsätta mitt engagemang nationellt och har bland 
annat också suttit med i vår nationella styrgrupp.

DEN VERKSAMHET SOM ofta förknippas med Ingenjörer 
utan gränser, och som är mest omfattande, är deras 
internationella projekt.

– Till skillnad från till exempel Läkare utan gränser, 

föregångare inom detta och det har visat sig vara ett bra 
sätt att skapa engagemang. Det är också viktigt för att 
kunna attrahera nya, unga medarbetare.

INGENJÖRER UTAN GRÄNSER vill leva i en värld där de 
som organisation inte behövs. För att lyckas med det 
behövs en faktabaserad världsbild, menar Axel Eriksson:

– Det här var Hans Roslings hjärtefråga och jag upp- 
manar alla att göra Gapminder-testet för att testa sina 
kunskaper om omvärlden. Världen blir inte sämre, den
extrema fattigdomen har till exempel minskat kraftigt. 
Trots det lever fortfarande cirka 800 miljoner människor 
i extrem fattigdom, så det finns mycket kvar att göra,
säger han och avslutar:

– Vi som organisation kan åstadkomma mycket nyttigt 
genom medlemmarnas engagemang – som gärna får 
leda till egna initiativ – för att skapa nya sätt att stödja
människor och ta vara på deras egna drivkrafter att 
hjälpa sig själva.

Välgörenhetsorganisationen  
Ingenjörer utan gränser har som 

målsättning att ingenjörer ska vara 
stödjande i samhällsutvecklingen,  

inte bara ekonomiskt utan också  
ideellt och biståndsinriktat.  

– Vår drivkraft är att göra skillnad, 
säger Axel Eriksson, som jobbar med 

utbildningsfrågor i organisationen.

 
 
• Hello Word! är en ideell förening som har i syfte 
att främja digitalt skapande. Det görs genom 
att anordna läger och meetups på skollov och 
helger för barn och unga från hela Sverige.
• Organisationen Pepp driver ett mentors- 
program där alla som identifierar sig som tjejer 
och som går i gymnasiet får en möjlighet att få 
en mentor från universitetet. Mentorn uppmuntrar 
till att upptäcka de möjligheter som teknik- 
branschen har att erbjuda.

Fler möjligheter att som  
ingenjör engagera sig ideellt

FRÅN REDAKTIONEN

TEXT: ANNA BJUR 
FOTO: INGENJÖRER UTAN GRÄNSER



Vi sätter samhället i rullning
MTR möjliggör för människor att nå sina mål, varje dag. Vilket i sig innebär  
att samhället kan nå sina. Detta har gjort oss till ett av världens ledande 
tågbolag med närmare 4 500 medarbetare i Sverige. Nu behöver vi fler 
innovativa ingenjörer som tillsammans med oss kan driva samhället framåt. 

Besök oss i vår monter på Armada på KTH, 21–22 november, så pratar vi  
exjobb och internship. Ses vi inte där kan du läsa mer på mtrnordic.se och höra  
av dig på ingenjor@mtr.se.

Ett bolag inom MTR Corporation.
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Vårt uppdrag är att skydda innovationer med 
hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. 
PRV är en anslagsfinansierad myndighet med 
omkring 350 anställda. Hos oss arbetar allt från 
patentingenjörer till jurister, varumärkeshand- 
läggare och kommunikatörer. Våra kontor finns i 
Stockholm och Söderhamn.
 
LÄS MER PÅ  /  PRV.SE

PRV

att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.
 – Det här gör vi genom att öka kunskapen om, och 

förståelse för, värdet av immateriella tillgångar. Vi vill få 
företagare och andra inom innovationsvärlden att hantera 
dessa på bästa sätt för att öka sin lönsamhet. PRV bidrar 
till ökad innovation och tillväxt i Sverige genom att hjälpa 
företag, säger Jimmie Femzén, patentingenjör hos PRV.

PRV BEHÖVER KUNNA täcka in samtliga teknikområden 
som finns i världen, därför har man också en bred bas av 
olika kompetenser. Allt från civilingenjörer och kemister 
till farmaceuter, jurister och varumärkeshandläggare 
arbetar för att ge skydd åt alla möjliga typer av inno- 
vationer.

– Vi lär upp alla nyanställda ingenjörer inom juridik, 
en utbildning som är ett och ett halvt år tillsammans med 
handledare. Våra medarbetare får värdefulla kunskaper 
om immaterialrätt, med fullt betald lön. PRV har även 
vidareutbildningar för exempelvis den som vill bli 
patentexpert i sin framtida karriär, fortsätter Jimmie 
Femzén.

SOM INGENJÖR HOS PRV är man med och påverkar 
samhället, och det finns möjligheter till internationellt 
samarbete. PRV har också ett utbildningssamarbete med 
Sida i länder där man behöver hjälp med att bygga upp 
sina immateriella system.

– PRV präglas av en stark framåtanda och en öppen 

PRV, ELLER PATENT- och registreringsverket är centret för 
immateriella rättigheter. Myndigheten arbetar med nya 
idéer i teknikens och utvecklingens framkant med målet

arbetsmiljö där alla hjälper alla. Att vara patentingenjör 
hos PRV är varierande, utmanande och spännande. 
Det är en arbetsplats där man lär sig otroligt mycket, 
varje dag.

– Vi får vi se den senaste tekniken, och teknik som 
ännu inte har lanserats. Vi fördjupar oss inom olika 
teknikområden och avgör om en idé ska få patent eller 
inte. Det här gör att vi bygger kunskap som leder till nya 
insikter för framtiden, avslutar Jimmie Femzén.

PRV är arbetsplatsen för nyfikna 
ingenjörer som gillar att se ny teknik. 

Har man ett språkintresse och  
vill påverka samhället finns  

goda chanser till karriär.

ANNONS

TEXT: ANDREAS ELLHAR 
FOTO: ADRIAN BECK

”Vi ser tekniken innan den 
lanseras”

Jimmie Femzén, patentingenjör hos PRV.

Vi behöver någon som 
mest är ute på nätet.

Jobba statligt är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 240 medlemmar
för att visa på karriär- och utvecklingsmöjligheter i 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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Smarta affärssystem frigör tid
– För att digitaliseringen ska bli framgångsrik arbetar vi 
på Unit4 med att utveckla framtidssäkrade affärssystem 
som kan anpassas efter marknadens utveckling och fri-
göra de anställdas arbetstid.

KIMS ARBETE SOM applikationskonsult innebär ut- 
maningar på flera plan och ute hos kund är han delaktig 
i både lösningsdesign, workshops och implementation.

– Innan jag började arbeta på Unit4 jobbade jag med 
redovisning i fem år, men jag var intresserad av att prova 
på systemsidan, jag tycker det är en personlig utmaning 
att hålla i bra workshops och komma fram till den bästa 
lösningen för kunden, fortsätter Kim. Det finns även stora 
möjligheter att arbeta utomlands samt i internationella 
projekt eftersom vi har kunder i hela Sverige och i större 
delen av världen. Det finna många olika produkter samt 
projekt och roller internt inom Unit4 så utvecklings-
möjligheterna är stora.

Unit4 SÖKER STÄNDIGT efter nya medarbetare, gärna 
civilingenjörer, ekonomer eller systemvetare med ett 
intresse för system och med en erfarenhet från hur en
ekonomiavdelning fungerar samt kunnande om vilken 
information som behövs för olika beslutsprocesser och 
rapportering. Det viktigaste är dock att det finns ett driv 
och intresse hos individen.

– Eftersom arbetet till stor del sker ute hos kund är det 
viktigt att du tycker det är kul att jobba med människor, 
det är även viktigt att du är flexibel och att du kan ta till 
dig ny information – det är en bransch som ständigt 
utvecklas.

PÅ Unit4 SATSAR man på att lära upp duktiga nyexami-
nerade studenter till konsulter. Man har ett internatio-

PÅ Unit4 ARBETAR man med begreppet Creating Space – 
att frigöra tid för kunderna.

– Vårt mål är att tillsammans med kunden öka deras 
konkurrenskraft med våra lösningar, säger Kim Lissert, 
ERP konsult på Unit4.

Unit4 SOM ÄR ett globalt bolag med flera tusen anställda 
som implementerar affärssystem hos privata och offentliga 
verksamheter över hela Sverige. I dagens affärsklimat med 
stenhård konkurrens gäller det att företag använder sig 
av innovativ teknik som underlättar för den anställde att 
utveckla sina arbetssätt och stärka sina kundrelationer. 
Tekniken ska finnas där för att hjälpa anställda utnyttja 
viktiga data genom branschanpassade affärsapplikationer 
och tjänster. Digitaliseringen är speciellt viktig för tjänste- 
företag. De behöver effektivisera sina affärsprocesser för 
att kunna möta marknadens och kundernas krav som 
förändras hela tiden.

nellt utbildningsprogram för att snabbt få de nyanställda 
på banan.

– Vi söker även andra roller så mitt tips är att gå in 
på vår karriärsida för att hitta fler roller såsom säljare, 
utvecklare och kundsupport, avslutar Kim.

Affärssystemen från Unit4 hjälper
kunderna att frigöra tid så att
de istället kan fokusera på sin

kärnverksamhet. Arbetet med att
implementera affärssystemen ställer

krav på ekonomisk, teknisk och
social kompetens.

Unit4 arbetar för människor. Vi har specialiserat 
oss inom mjukvara för tjänsteorganisationer 
sedan tidiga 1980-talet. Idag bygger vi världens 
smartaste affärssystem. Vår teknik är central för 
de företag vi tjänar – den förbättrar effektiviteten 
och produktiviteten och gör det möjligt för 
människor att spendera mer tid på de arbets-
uppgifter som gör skillnad. 

Med hjälp av AI, maskininlärning och den senaste 
digitala tekniken kan våra kunder få ut mer av 
sin affärskritiska data än någonsin tidigare. Våra 
affärssystem och branschinriktade lösningar ger 
organisationer värde snabbt, inklusive bland  
annat tjänsteföretag, sektorn för högre utbildning 
och forskning, offentlig sektor samt ideella 
organisationer.

Nästa utbildningsprogram startar 1 februari. 
Skicka din ansökan till www.careers.unit4.com

LÄS MER PÅ  /  UNIT4.COM

Unit4

ANNONS

TEXT: OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK 
FOTO: ADRIAN BECK

Kim Lissert, ERP konsult med kollegor.
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tiden pushar sig själv, säger Anna Zakipour.
Daniel Gröttheim menar att det bästa har varit att 

träffa personer med liknande intressen:

– Jag tycker att det är roligt att det blir lite nördigt när 
man bara snackar. Vi kan till exempel prata om en film 
och komma in på om det som händer i filmen skulle 
fungera i verkligheten.

Moa Bäck instämmer i att ingenjörstänket alltid är 
närvarade på det sättet:

– Jag såg en film som innehöll en scen där de pratar 
om binär kod. I den sekunden slog det mig att jag under 
studietiden har skaffat mig en helt ny typ av kunskap, 
utöver den vanliga allmänbildningen. Jag förstod vad de 
pratade om samtidigt som personen som jag såg filmen
tillsammans med inte gjorde det, avslutar Moa Bäck.

DANIEL GRÖTTHEIM LÄSER till civilingenjör inom maskin- 
teknik. För honom har studievalet alltid varit självklart:

– När jag var liten sa min farmor åt mig att jag borde 
bli ingenjör och efter det har enda frågan egentligen 
varit vilken inriktning, berättar han.

Moa Bäck pluggade estetisk linje på gymnasiet, i dag 
läser hon till civilingenjör inom informationsteknik, 
med master i datalogi:

– Jag tycker fortfarande om det grafiska och det 
kreativa, det är en del av mig, men jag får utlopp för det 
inom IT.

Anna Zakipour, har en pol. kand. från Stockholms 
Universitet och hittade, liksom Moa Bäck, till ingen-
jörsstudierna via tekniskt basår. I dag pluggar hon till 
civilingenjör inom informationsteknik med master i 
industriell ekonomi.

– Jag har alltid tänkt på ingenjörer som pragmatiska 
personer som utför analytiska, tunga arbetsuppgifter. 

Men, problemlösandet kan appliceras på så många olika 
delar, inte bara mekatronik, IT eller klassiska ingenjörs-
områden, säger Anna Zakipour.

Vad är viktigt för er hos en framtida
arbetsgivare?
– Man måste nog fundera på vad som är betydelsefullt 
för en själv. Är det lönen? Tekniken? Arbetsuppgifterna? 
Hur stort företaget är? Företagskulturen? Utifrån såna 
guidelines får man försöka hitta ett företag där man 
känner sig hemma, säger Moa Bäck.

– Jag skulle nog säga att företagskulturen är det vik- 
tigaste, sedan är det ganska svårt att beskriva exakt vad 
det egentligen är. Det är snarare en känsla. Jag hoppas 
också företag tar bort alla buzzwords. Många pratar om 
att de har exempelvis en platt organisation; sluta prata 
om det. De flesta företag vet inte ens vad det innebär. 
Våga vara personliga istället, säger Daniel Gröttheim.

Även Anna Zakipour understryker arbetsplats- 
kulturens betydelse:

– Om man pratar med de som arbetar på företaget, 
hur verkar de trivas tillsammans? Har de roligt ihop? 
Vill de umgås efter jobbet eller går alla hem? Jag har 
också märkt att jag söker efter flexibla arbetsplatser där 
man kan arbeta på olika platser och vid olika tider.

Vad är det bästa med studietiden?
– Att man utmanar sig själv väldigt mycket. Plötsligt kan 
man något som kändes omöjligt till en början. Man får 
bekräftelse på att ”jag klarar det här också”, när man hela 

I huvudet på tre 
blivande ingenjörer

“Många pratar om att de har

exempelvis en platt organi-

sation; sluta prata om det.

De flesta företag vet inte ens

vad det innebär”

Anna Zakipour, civilingenjörsstudent inom informationsteknik; Daniel Gröttheim, civilingenjörsstudent inom 
maskinteknik och Moa Bäck, civilingenjörsstudent inom informationsteknik. 

Moa Bäck, Anna Zakipour och Daniel 
Gröttheim har en sak gemensamt – 

inom några år lämnar de KTH för 
att ge sig ut i yrkeslivet.

FRÅN REDAKTIONEN

TEXT: JOAKIM JOHANSSON 
FOTO: ELIN NILSSON ANGELSTEDT
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”Vi gör världen till en 
säkrare plats”

lagringsutrymme i varje telefon samtidigt som det finns 
avancerade säkerhetslösningar som ska förhindra obe-
höriga från att ta sig in i systemet.

SONAMIKA MISHRA HAR arbetat på bolaget i lite mer 
än tre år. Hon menar att kombinationen av nytta och 
utmaning var det som lockade henne till MSAB:

– Här får jag vara med och skapa något som faktiskt gör 
 skillnad, vi gör världen till en säkrare plats. När någon 
frågar mig vad jag arbetar med kan jag säga att jag arbetar 
tillsammans med myndigheter för att bekämpa brott.

SONAMIKA MISHRA ARBETAR som mjukvaruutvecklare 
och fokuserar på användargränssnitt. Det innebär att 
hon ska möjliggöra att all den data som går att ta ut ur 
en enhet kan visas på ett lättöverskådligt sätt. De som 
använder bolagets utrustning är anställda inom polis-
väsendet, försvaret eller andra säkerhetsmyndigheter, 
och deras teknikkunnande varierar:

– Vi behöver hela tiden ha i åtanke att våra kunder 
har väldigt olika bakgrund. En del är kriminaltekniska 
experter medan andra helt saknar förkunskaper. Det är 
en utmaning att bygga gränssnitt som tillåter alla typer 
av användare att använda produkterna.

PETTER ÅHBECK OCH Sonamika Mishra menar båda att 
arbetsplatsens högteknologiska natur gör att nyfikenhet 
genomsyrar arbetsdagen:

– Kunskap värderas väldigt högt här. Vill jag sätta mig 
en vecka och läsa en bok som fördjupar mitt kunnande är  
det bara att göra det. Vill jag skriva om en kod som jag 
inser kan bli mer effektiv, då är det bara att göra det. Det 
finns stora möjligheter att växa i rollen och det är inte 
ovanligt med utvecklare som har testat på att arbeta vid två 

MSAB ÄR ETT snabbväxande bolag och deras produkter 
har tagit en självklar plats i verktygslådan för brotts-
bekämpning. Det är inte heller konstigt. I dag finns större 
delen av våra liv samlade i våra mobiltelefoner och att 
säkra tillgången till den informationen är kritiskt vid 
brottsutredningar. En allt mer högteknologisk värld 
ställer dessutom nya krav:

– När företaget startade fanns det inte smartphones. 
På den tiden innehöll en telefon på sin höjd en samtals- 
logg, kontakter och meddelanden. Det handlade om 
10–20 kB data. Sedan utvecklades telefoner som kunde 
hantera media och lagringsutrymmet växte. Ur det 
föddes smartphones, som vi i dag använder till samma 
saker som vi förut använde datorer till, säger Petter 
Åhbeck, Lead of Core Development på MSAB. Han 
fortsätter:

– Vår utmaning är att hjälpa våra användare att hitta 
den data som är relevant för dem. I dag finns ett stort 

eller tre olika avdelningar på MSAB, säger Petter Åhbeck.
– Jag minns när jag först började arbeta här, jag var 

helt ny i branschen. Sedan dess har jag lärt mig något 
nytt varje dag. När jag ser tillbaka inser jag att jag har 
växt mycket som person, säger Sonamika Mishra.

Och, lika viktigt som att ha en arbetsdag som känns 
betydelsefull, är det att ha ett liv utanför arbetet, 
menar hon:

– Det bästa med att arbeta här är att arbetet är vari-
erande samtidigt som det också ger möjligheten till en 
sund livsbalans. Det gör också att man fortsätter att växa 
i sin yrkesroll.

Svenska MSAB:s högteknologiska 
produkter säkrar bevis och data ur 
mobiltelefoner. Även om det låter 

som hämtat ur en James Bond-film, 
ser verkligheten lite annorlunda ut. 
Men, den kan vara lika spännande, 

menar två av bolagets anställda.

• Ett svenskt bolag i snabb tillväxt.
• Säljer lösningar som används i utredningar för 
att säkra information och bevis i mobiltelefoner, 
drönare, informationssystem i bilar och andra 
mobila, digitala enheter.
• Har huvudsakligen polismyndigheter som 
kunder, men även militär, tull, fängelser och 
andra säkerhetsmyndigheter.
• Huvudkontoret ligger vid Hornstull i Stockholm, 
där 120 av totalt 175 anställda jobbar. En tredje- 
del jobbar med utveckling.

UPPTÄCK KARRIÄRMÖJLIGHETERNA PÅ MSAB PÅ  /  
MSAB.COM/CAREERS

MSAB

ANNONS

TEXT: JOAKIM JOHANSSON 
FOTO: ADRIAN BECK

Sonamika Mishra, mjukvaruutvecklare och Petter 
Åhbeck, Lead of Core Development.

“Vill jag skriva om en kod

som jag inser kan bli mer

effektiv, då är det bara

att göra det”
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fall med syfte att lösa koldioxidfrågan i stålindustrin.
– Målet är att hitta lösningar med en vätgasbaserad 

järnproduktion, utan att använda fossilt kol. Vi har höga 
krav på våra processer eftersom Sverige och EU har 
antagit klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser 
med mellan 80–95 procent till 2050. Vi vill ta vårt ansvar 
för att Sverige ska bli fossilfritt. Det är väldigt roligt att 
arbeta med förändringar som kommer ge viktiga resultat 
i längden, säger Johanna.
 
PÅ LKAB FINNS det många projekt med hållbarhetsfokus 
att arbeta med.

– LKAB strävar efter att vara ett av de mest hållbara 
gruvföretagen i världen och vi behöver fler människor 
som vill vara en del av den viktiga resan. Vi har det 
väldigt trevligt på jobbet och har en stark samman- 
hållning, avslutar Johanna.

affärskritiskt. De har inte råd att gå miste om duktiga, 
kvinnliga sökande som tackar nej på grund av en alltför 
mansdominerad arbetsplats. Charlott Jonsson har  
dock hela tiden arbetat i en typisk manlig värld –  
försvarsindustrin och telekom – och har bara positiva 
erfarenheter:

– Jag tycker tvärtom att jag har haft fördel av att vara 
kvinna. Jag har fått roller lättare tack vare att man velat 
få in tjejer på vissa positioner. Helt klart är det så. Ibland 
har man varit lite ensam på en avdelning men samtidigt 
är män ofta bra på att involvera. Tvärtom kan nog vara 
svårare, resonerar Charlott.

STONERIDGE OCH CHARLOTT har ett gemensamt enga- 
gemang för att få in fler tjejer på tekniska utbildningar 
samt till företaget. Nätverket Womengineer anordnar 
varje år IGE-day – ett arrangemang som engagerar över 
hundra företag över hela Sverige, på samma dag.

– När jag var student var jag involverad i denna typ  
av initiativ och hade tjejer som bodde hos mig. När jag  
fick frågan om jag ville driva IGE-day var det självklart!  
Jag har nu ansvarat och drivit detta under tre år på  
Stoneridge. Varje vår kommer det unga tjejer till oss,  
vi visar upp företaget, vilka roller man kan ha och vad 
man kan jobba med. Vi vill visa att man inte behöver 
vara tekniknörd för att trivas. Ja, egentligen finns  
det inget i ingenjörsvärlden som är typiskt manligt,  
avslutar Charlott.

KANSKE KAN MAN säga att Charlott Jonssons karriär 
började redan på högstadiet. Det var då som intresset 
väcktes – hon hängde på ett teknikinitiativ för tjejer och 
bestämde sig. Idag har Charlott en gedigen ingenjörs-
bakgrund och gjort en framgångsrik karriär på flera  
typiskt manliga arbetsplatser. På Stoneridge – som tillhör 
fordonsindustrin – har hon varit i åtta år:

– Det är jätteroligt! Jag är ansvarig för vårt team i  
Estland där vi hanterar alla produkter som går i pro-
duktion i landet. Jag projektleder, har kundkontakt och 
koordinerar överhuvudtaget allt som sker.
 
PÅ STONERIDGE VÄRDERAR man jämställdhet högt och 
har fokus på att få in fler kvinnliga ingenjörer. Målet är 

Kvinnor väljer bort ingenjörsyrket på 
grund av fördomar. Charlott Jonsson 

vill visa en annan verklighet och  
välkomnar unga tjejer till branschen 

och Stoneridge.

ANNONS

TEXT: EVA RYDINGER 
FOTO: ADRIAN BECK

Med siktet inriktat på  
kvinnliga ingenjörer

Charlott Jonsson, Product lifecycle manager.

Stoneridge utvecklar och tillverkar högteknolo-
giska, elektriska och elektroniska komponenter,
moduler och system – främst för fordonsmark-
naden. Våra lösningar med smart teknik skapar
förutsättningar för effektiva och bränslesnåla 
fordon samt bidrar till minskade utsläpp och
förbättrad säkerhet på våra vägar.
 
LÄS MER PÅ  /  STONERIDGE.COM

STONERIDGE

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas 
LKAB och är en internationell högteknologisk 
gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar 
Norrbottens unika järnmalm för den globala 
stålmarknaden. 
 
Vi är ett av Sveriges äldsta industriföretag och 
ägs till 100 procent av svenska staten. 
 
LÄS MER PÅ  /  LKAB.COM

LKAB

Samarbete och hållbarhet i 
centrum på LKAB

Johanna Alatalo, forskningsingenjör. 

– JAG HAR ALLTID gillat matte och fysik – det är lite som 
att lägga pussel. Beräkningar och datahantering är också 
min grej, berättar Johanna Alatalo.

JOHANNAS KARRIÄR BÖRJADE på Luleå tekniska univer-
sitet med en examen i teknisk fysisk.

– Många som jag läste med valde att doktorera, själv 
ville jag jobba i processmiljö med praktiska element.

Johanna erbjöds ett jobb inom mineralteknik på LKAB, 
och för att öka sin kompetens tog hon en licentiatexamen 
i ämnet. Därefter utvecklades hon vidare inom företaget.
Idag arbetar hon som 1:e forskningsingenjör vid Teknik- 
& Processutveckling, experimentanläggningar och 
materiallab.

– Jag jobbar bland annat med vår experimentmasugn, 
som hjälper oss att undersöka hur vi kan förbättra våra 
produkter och säkerhetsställa att de håller rätt kvalitet. 
Den är ett bra steg mellan labbskala och full produk-
tionsskala, säger Johanna.

TILLSAMMANS MED HENNES team har hon gjort inter- 
nationella samarbeten med bland annat Japan. Syftet  
är att minska koldioxidutsläppen, något som är åter-
kommande i deras arbete.

– Japans stålindustri har varit här och gjort försök i 
vår experimentmasugn. Det är väldigt roligt att arbeta 
med andra länder och lära av varandra.

ETT ANNAT PROJEKT som Johanna arbetar med är 
HYBRIT, ett samarbete mellan LKAB, SSAB och Vatten- 

Målet att vara ett av de mest  
hållbara gruvföretagen i världen  

är ständigt närvarande för 1:e  
forskningsingenjören Johanna  

Alatalo på LKAB.

ANNONS

TEXT: CAMILLA RINDÅS 
FOTO: ANNA LINTZÉN
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Så banar vi väg för 
framtidens drivmedel

Vad gör en biofuel trader?
– Vi handlar med förnybart bränsle. Vårt uppdrag är att 
handla det som ger mest reduktion av växthusgasutsläpp 
för pengarna, berättar Per. 

JENNY OCH PER har en lång checklista. De bevakar både 
den vegetabiliska och fossila oljemarknaden. De kan 
lagar och regler, har koll på skatter, tullar, politik och 
teknik. De utvärderar råvaror och komponenter utifrån 
en teknisk, etisk och ekonomisk aspekt, alltid med håll- 
barhet i fokus.

– Allt vi handlar med behöver ha hållbarhetscertifikat,  
som uppger halten av förnybart och visar spårbarhet 
genom hela produktionskedjan, säger Jenny.

FÖR ATT BEDÖMA ett drivmedels klimatpåverkan behö- 
ver man mäta utsläppen av växthusgaser under hela 
kedjan, från råvarans framställning, till produktion, 
lager, transport och ända till förbränningen i motorn. 
Preem jobbar med hela kedjan och har stora möjligheter 
att påverka. Jenny och Per banar väg för framtidens driv- 
medel, men än så länge måste Preem dryga ut biobränslet 
med fossilt bränsle.

– Vi vill handla här och nu, men marknaden med 
bra råvaror är begränsad. Det är en utmaning som hela 
branschen står inför, förklarar Jenny.

FRÅN SINA STORA skärmar på Preems kontor i Stockholm 
bevakar Jenny och Per råvarumarknaden och prisindex 
i realtid. Jobbet som biofuel traders tar dem även till 
Väst kusten och till Europas modernaste och mest miljö-
effektiva raffinaderier. De har även besökt slakterier och 
restaurangkök i jakten på alternativa råvaror.

JENNY OCH PER BERÄTTAR att det pågår många spänn-
ande projekt just nu. Man vet att råvarorna finns i skogen, 
på fälten, i gödsel, i animaliskt fett, i alger och till och 
med i sopor. Men det handlar ofta om små, spridda 
volymer och en ganska lång väg innan en ny råvara
kan bli ett färdigt bränsle.

– Det tog ungefär två år innan vi kunde använda 
animaliskt fett från slaktrester. Vi behövde bana väg för 
en lösning, som både var miljövänlig och affärsmässig, 
berättar Per.

– Förnybara råvaror behöver en annan hantering än 
fossil olja. Det är stor skillnad att lasta ett enda parti på 
en råoljebåt, jämfört med att samla in enlitersbehållare 
med frityrolja från restauranger, exemplifierar Jenny.

Kan ett drivmedelsföretag rädda världen?
Ja, kanske. Preem är Sveriges största drivmedelsföretag 
och landets tredje största exportföretag. Det finns stora 
möjligheter att påverka.

– Vi vill leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. 
Det är en ambitiös vision som ger oss både utmaningar 
och handlingsutrymme, inleder Jenny och Per fortsätter:

– Vi fortsätter att öka den förnybara andelen så mycket 
som möjligt i diesel och bensin. Men vi gör det förstås 
inte på egen hand. Vårt arbete är beroende av långsiktiga 
politiska beslut och pålitliga samarbetspartners, som 
delar våra högt ställda hållbarhetsmål.

JOBBET SOM BIOFUEL TRADER är ett framtidsjobb i dubbel 
bemärkelse: Jenny och Per är med och minskar utsläppen 
på både kort och lång sikt, och i och med att marknaden 
för biobränsle växer, kommer branschen behöva fler 
som Jenny och Per.

– Det är ett kul jobb! Vi får vara kreativa, nyskapande 
och verkligen utmana oss själva. Och hela varumärket 
påverkas av vad vi gör, konstaterar Per.

– Vi är med och skapar ett hållbart samhälle,  
avslutar Jenny. 
 

En biofuel trader behöver ha koll. 
När Jenny Olsson och Per Johansson 
köper och säljer förnybara råvaror och 

 bränslen, säkerställer de spårbarheten 
och att klimatavtrycket blir så litet som  

möjligt – i hela produktionskedjan.  
En stor utmaning är att hitta de nya 
råvarorna. Det krävs både kunskap 
och kreativitet för att ställa om till  

ett hållbart samhälle.

ANNONS

TEXT: ANNA MAJDALANI 
FOTO: PREEM

Jenny Olsson är nationalekonom och har jobbat som biofuel trader i tre år. Per Johansson har studerat på 
Handels och Chalmers. Han har jobbat som biofuel trader i snart ett år.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. 
Vår vision är att leda omvandlingen mot ett 
hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas 
till de mest moderna och miljöanpassade i 
Europa med en raffineringskapacitet på över 
18 miljoner ton råolja per år. Vår verksamhet 
omfattar produktion, försäljning, distribution 
samt trading och varuförsörjning. 
 
Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldnings-
oljor 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.  
 
Vill du också jobba för framtiden redan idag?  
LÄS MER PÅ  /  PREEM.SE/KARRIÄR

PREEM
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Nu behöver du inte odla 
skägg för att arbeta inom 
gruvindustrin.
På Orexplore utvecklar vi framtidens teknik för malmletning. 
Vår nya prisbelönta produkt, GeoCore X10, är en helt ny typ 
av scanner för att analysera stenprover.

Vi arbetar med artificiell intelligens, avancerad sensorteknik, 
3D-visualisering, tomografi och GPU-baserad algoritmer.

På vår hemsida hittar du mer information om oss och om våra 
tillgängliga examensarbeten för högskolestuderande. 
 
Välkommen!

Digitize your ore
orexplore.com

Vi har levererat flera miljoner drivdon åt fordons- 
kunder runt om i världen med vår omfattande 
erfarenhet från storskalig produktion av både 
hög- och lågspänningsprodukter. 
 
Inmotion är det naturliga valet för OEM-företag  
som letar efter en långsiktig leverantör av 
lösningar inom elektriska styr- och reglersystem.
 
LÄS MER PÅ  /  EN.EVS.INMOTION.COM

INMOTION

INMOTION ARBETAR MED några av de mest framgångsrika 
företagen i världen – OEM:s med höga krav på kvalitet, 
tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och optimal integration.
En av utmaningarna är att uppnå de ökade kraven på 
snabb leverans.

– Vi jobbar i en bransch med högt tempo där vi måste 
hålla oss inom tidsramarna utan att tumma på kvaliteten. 
Vi måste hinna kvalificera vår produktionsvolym, men 
det är något vi ofta gör tillsammans med våra kunder, 
fortsätter Ingrid Szabo.

Inmotion utvecklar sin produktion och automation 
själva och har ett globalt ansvar för hela logistikkedjan, 
förklarar Shuang Zhao:

– Vi är unika i att vi erbjuder mer än bara en produkt, 
vi är också delaktiga i utvecklingen av våra kunders 
tekniska lösningar. Vi finns på flera platser i världen
vilket gör oss lättillgängliga och flexibla.

FORDONSUTVECKLINGEN ÄR I ett unikt skede och Ingrid 
Szabo ser ljust på övergången från fossildrivna fordon 
till mer miljövänliga elektrifierade alternativ.

– Våra kunder vill ha igång serieproduktionerna för 
våra hybridlösningar så fort som möjligt; 2019 kan vi 
vänta oss betydligt fler eldrivna fordon inom den tunga
vägtransporten. I dag tror jag det inte är någon som 
skulle köpa in en hel fordonsflotta dieseldrivna bussar. 
Det gynnar ingen i längden, varken människa eller
miljö, avslutar Ingrid Szabo.

ELEKTRIFIERING AV KONVENTIONELLA fordon är en trend 
som håller i sig. Inmotion strävar efter att driva utveck- 
lingen framåt inom den tunga fordonsindustrin. Företaget 
är en global leverantör av elmotorer, motorstyrenheter 
och extrautrustning för hybrid- och elfordon.

– I nuläget är vi i en spännande och hektisk fas där 
målet inom kort är att leverera hybridlösningar för hög-
spänningsfordon som bussar och lastbilar, säger Ingrid
Szabo, Manufacturing Engineering Manager på Inmotion.

– Vi hjälper kunden att integrera våra invertrar i deras 
slutprodukt. Vi utvecklar även nya mjukvaruplattformar 
som gör att vi kan använda våra lösningar på en global
marknad, säger Shuang Zhao, Application Engineer på 
Inmotion.

På Inmotion arbetar man med att göra 
framtidens fordon möjliga. Med lång

erfarenhet och spetskompetens förser 
man fordonsindustrin med innovativa

elektrifierade lösningar.

ANNONS

TEXT: ANDREAS ELLHAR 
FOTO: JENS DAHLBORG

”Snart är varje buss och 
lastbil eldriven”

Ingrid Szabo, Manufacturing Engineering Manager 
och Shuang Zhao, Application Engineer.
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Nu behöver du inte odla 
skägg för att arbeta inom 
gruvindustrin.
På Orexplore utvecklar vi framtidens teknik för malmletning. 
Vår nya prisbelönta produkt, GeoCore X10, är en helt ny typ 
av scanner för att analysera stenprover.

Vi arbetar med artificiell intelligens, avancerad sensorteknik, 
3D-visualisering, tomografi och GPU-baserad algoritmer.

På vår hemsida hittar du mer information om oss och om våra 
tillgängliga examensarbeten för högskolestuderande. 
 
Välkommen!

Digitize your ore
orexplore.com

Hos Bombardier är både arbetet 
och produkterna en resa

dessutom, likt Anca Tambaliuc, hunnit testa olika roller:
– Jag visste själv inte vad det var jag ville bli i början av 

min karriär, men hos Bombardier fick jag möjligheten att 
utveckla mig själv och se olika teknologier som används 
i olika projekt, vilket har hjälpt mig att hitta min nisch. 
När man är ung är det svårt att veta exakt vad det är som 
man vill göra och det är oftast först när man börjar jobba 
som man får en tydligare bild.

MAGNUS FORSÉN HAR arbetat hos Bombardier sedan 
1997. I dag är han verksam som Head of Propulsion, 
Product Engine MPP, vilket innebär att han också 
är med och utvecklar framtidens teknologier. Där är 
Sverige en viktig bas för bolaget:

– Just nu befinner vi oss i en enormt spännande tid 
när vi går från att leverera på projektbasis till att bli en 
produktorienterad organisation. Järnvägsindustrin är 
otroligt diversifierad då det finns enorma skillnader 
mellan exempelvis olika länders och transportsystems 
matningspänning, spårbredder och plattformslängder. 
Det är därför en utmaning att försöka åstadkomma så 
mycket standardisering som möjligt.

YTTERLIGARE EN TREND som genomsyrar bolagets arbete 
är det hållbarhetsarbete som utförs:

– Det är ju egentligen en global trend som genomsyrar 
allt som har med transporter att göra, oavsett om vi pratar 
om tåg, bilar eller bussar. Men tåg är fortfarande det 
mest energieffektiva sättet att förflytta många människor 
samtidigt. På så sätt är hållbarhetsfrågan inarbetad i 
DNA:t hos alla oss som arbetar här, i allt från att minska
energiförluster till de material vi använder oss av.
 
BOMBARDIER SÖKER ALLTID efter ingenjörer som vill 
vara med och bidra. Och likt Anca Tambaliuc menar 
även Magnus Forsén att det är en arbetsgivare som gör 

ANCA TAMBALIUC STARTADE sin karriär hos Bombardier 
efter sin ingenjörsexamen i Bukarest. Sedan dess har hon 
arbetat i sju olika länder, på tre olika kontinenter och i 
en rad olika roller. Nu är hon verksam som Team Leader 
Safety and Approval med fokus på signalsystem:

– Man kan beskriva signalsystemen som tågens mot- 
svarighet till flygledartornet. Vårt arbete är att se till att 
tågen kommer i tid, att det sker på ett säkert sätt och att
energiförbrukningen sjunker. 
 
EN AV DE faktorer som har gjort att hon har valt att stanna 
inom Bombardier-koncernen är att arbetet gör skillnad:

– För mig är det bästa att jag arbetar med en lösning 
som påverkar människors vardag – oavsett om det hand-
lar om min eller mina vänners. Transporter bidrar till att 
öka livskvaliteten.

ATT BOMBARDIER ÄR ett globalt företag som ger möjlig- 
heter till arbete i många olika länder innebär också att bo- 
laget erbjuder en stor mångfald. Många av de anställda har 

konkret skillnad:
– Tåg är enkla att relatera till. Jag kan gå hem från  

arbetet och berätta för vänner och familj vad jag gör. Det 
är också, som ingenjör, lätt att uppskatta de ofta komp- 
lexa utmaningarna. Varje delsystem för sig skulle inte göra 
en skillnad, men helheten skapar både möjligheter och 
intressanta utmaningar. Mekanisk stress, stötar, vibrationer 
och många, många ton i rörelse kräver problemlösning. 
Det krävs med andra ord ingenjörsmässiga färdigheter.

Bombardier Transportation är en global ledare 
inom järnvägsteknik och erbjuder hela spektrat 
av järnvägslösningar, från tåg till signalsystem.
 
Som drivande kraft för innovationer för fram-
tiden bryter vi ny mark för hållbar och säker 
transporte ring. Vi levererar lösningar som ger 
stora fördelar för både människor och miljö – 
Together we move

LÄS MER PÅ  /  BOMBARDIER.COM

BOMBARDIER

Vid teknologiföretaget Bombardier 
Transportation Sweden AB utvecklas 

framtidens lösningar för rälsburna 
transporter. Extra passande då att 

arbetet också definieras av såväl
karriärresor som en resa mot en 

mer hållbar framtid.

ANNONS

TEXT: JOAKIM JOHANSSON 
FOTO: ADRIAN BECK

Magnus Forsén, Head of Propulsion och Anca 
Tambaliuc, Team Leader. 

“Tåg är fortfarande det mest 

energieffektiva sättet att

förflytta många människor

samtidigt”



HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BORG&OWILLI

18

THS Armada

Löser världens vattenproblem 
med smarta vattensystem

för människor samtidigt som jag håller på med spänn- 
ande teknik, säger Jonas Romfelt, Product Development 
Manager Monitor & Control på Xylem.

Xylem levererar lösningar för världens vattenförsörjning 
i mer än 150 länder. Här i Sverige startade verksam heten 
redan 1901 som en liten bysmedja i småländska Emm a- 
 boda. Verksamheten utvecklades senare till att bli företaget 
Flygt, som sedermera blev en del av den världsomspänn- 
ande koncernen ITT. 2011 ombildades den del av ITT 
som sysslade med vatten och pumpning till att bli Xylem. 
 
FÖRETAGET TILLVERKAR IDAG olika typer av pumpar, 
sensorer och tjänster för hela världen. Det handlar dock 
inte bara om vattenförsörjning utan det kan också vara 
pumpar till vågpooler på kryssningsfartyg, åkattraktioner 
på nöjesfält eller läskpumpar till en snabbmatskedja.

– Vi har miljontals pumpar installerade runt om i 
världen. Det ska både vara ekonomiskt och miljövänligt 

– ARBETET PÅ XYLEM handlar om att lösa världens  
vattenproblem. Det är ett viktigt och spännande arbete 
där jag känner att jag gör något gott och löser problem 

för kunderna. Autonoma och effektiva produkter är 
något vi hela tiden eftersträvar. 
 
Smarta pumpsystem
Utvecklingen av vattensystemen har gått framåt och från 
att tidigare bara ha handlat om mekanik så är det nu en 
kombination av mekanik och digitalisering. Kringsystem 
och artificiell intelligens ger helt nya möjligheter till en 
tillförlitlig försörjning av rent vatten utan driftavbrott.

– Digitaliseringen av vattensystem är en styrka och 
gör till exempel att driftstopp kan undvikas eller förutses 
med hjälp av smarta sensorer och algoritmer. Har man 
ett stort nät som man ska ha koll på så underlättar detta 
enormt mycket för kunden. 

Sensorerna är kopplade till en molntjänst så att den 
som sköter driften om pumpsystemet på ett enkelt sätt 
kan övervaka och administrera systemet.

– Med hjälp av maskininlärning och framtida arti- 
ficiell intelligens i systemen så kan vi förutspå händelser 
innan det sker genom att mäta, analysera och agera. Detta 
minskar både risken för driftstopp men också risken för 
till exempel bakterier i dricksvatten, vilket kan vara 
förödande, fortsätter Jonas Romfelt.
 
Innovativt företag som tar ett socialt ansvar
Xylem är idag världsledande inom vattensystem och 
köper bolag regelbundet för att ytterligare komplettera 
sitt utbud samt för att öka sin forskning.

– Det är roligt att jobba här. Företaget ligger ifram-
kant, det är ett innovativt klimat och medarbetarna 
brinner för sina jobb. Man får energi av att lösa världs-
omspännande samhällsproblem. Det sociala ansvaret 
vi tar på Xylem är genuint och vi uppmuntras att aktivt 
delta i vårt volontärprogram Xylem Watermark.

FÖR ATT BEHÅLLA sin framstående position inom om-
rådet så söker man bland annat nya mjukvaruutvecklare  
i och med att den mjuka delen i lösningarna med intelli-
gens och sammankopplingar av olika system ökar.

– Börjar man som mjukvaruutvecklare på Xylem så 
får man inte bara göra en digitaliseringsresa utan man 
får göra gott också – vi skapar rent vatten och sparar 
energi runt om i världen, avslutar Jonas Romfelt.

Vattenförsörjning gör det 
möjligt för samhällen att utvecklas.  

Vattensystemen blir allt smartare och  
möjliggör en kontinuerlig försörjning 

av rent vatten även i områden där
förutsättningarna är tuffa.

ANNONS

TEXT: OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK 
FOTO: ADRIAN BECK

Jonas Romfelt, Product Development Manager 
Monitor & Control på Xylem.

Xylem utvecklar innovativa lösningar för världens 
vattenförsörjning och har drygt 16 000 med - 
arbetare som är aktiva i mer än 150 länder.   
 
Företaget utvecklar bland annat nya tekniker 
som förbättrar vårt sätt att använda, förvara och 
återanvända vatten men arbetar också aktivt för 
att höja medvetandet om vikten av att bevara 
och skydda jordens vattenresurser. Xylems 
lösningar hjälper människor att använda vatten 
mer effektivt - hemma, på arbetet, på fabrikerna 
och i jordbruket över hela världen. 

LÄS MER PÅ  /  XYLEM.COM

XYLEM
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“Jag vill  
göra skillnad”

Claudia Olsson

Läs artikeln
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Claudia Olsson har ett imponerande CV fyllt av internationella utmärkelser och prestigefyllda 
uppdrag. Sedan barnsben har hon alltid velat göra skillnad, en passion som genomsyrar hennes 
entreprenörskap. För det är i arbetet med hennes utbildningsbolag som hon ser till att förvandla 

sin expertkunskap om digitalisering till en positiv inverkan på samhället.

NÄR CLAUDIA OLSSON blev antagen till Raul Wallenberg 
Academys ledarskapsutbildning som 16-åring öppnades 
en hel värld av nya möjligheter. Att som tonåring inse att 
man kan åstadkomma stora förändringar från sin egen 
plattform kändes, som hon själv uttrycker det, ”otroligt 
inspirerande”:

– Vi fick lära oss hur vi kunde påverka i samhället, i 
vår vardag och att verkligen ta vara på det ansvar vi har 
som individer, att göra skillnad. Det betydde så mycket. 
Att som tonåring få fundera på vem jag själv var i ledar- 
skapssituationer, var mycket givande och skapade en 
plattform för min utveckling som ledare.

NÄR JAG SKROLLADE igenom Claudia Olssons Wiki- 
pedia-sida inför vårt samtal blev jag både nyfiken och 
förundrad. Jag frågar hur hon egentligen hunnit med allt, 
och hennes varma skratt fyller mötesrummet i den väl-
komnande kontorslokalen på Södermalm. Hon börjar 
berätta, intensivt, snabbt och engagerat om hur hon,  

25 år gammal, flyttade till New York för en tjänst vid 
FN-organet ECOSOC som arbetar med ekonomiska och 
sociala frågor.

– Det året fokuserade organet på utveckling inom sjuk- 
vård och hälsa och jag arbetade med allt från research  
till talskrivning med fokus på att skala upp hälsoinno-
vationer. Det blev ett arbete som sedan tog mig till både 
Singapore och Indien för att starta och driva en tanke- 
smedja med syfte att förbättra tillgången till kvalitativ, 
prisvärd vård – för alla.

VÄL HEMMA I Sverige igen anlitades Claudia Olsson som 
ämnessakkunnig vid UD. De behövde hennes hjälp för 
att bättre förstå samspelet mellan den snabba tekniska 
utvecklingen och den globala, geopolitiska utvecklingen.

– Jag undersökte hur man i till exempel Sydkorea, 
Japan och Silicon Valley arbetade med robotik och  
automation och vad det skulle innebära för framtidens
arbetsmarknad och behov av kompetensutveckling. 
Samma år startade jag Swedish for Professionals – en  
utbildningsverksamhet med fokus på global mobilitet 
och internationell talang.

Swedish for Professionals har växt snabbt under 
de senaste åren. Vad är framgångsreceptet?
– Vår målsättning är att hjälpa till med integration och 
få näringslivet att ta vara på internationell kompetens. 
Allt fler bolag har börjat förstå vikten av att erbjuda
språkundervisning på jobbet. I dag samarbetar vi med 
bland annat techbolag som Spotify, Dynamo och Klarna 

EN AV Tekniksveriges  
mest tongivande 

röstER

TEXT: ANNA BJUR    FOTO: ADRIAN BECK

PORTRÄTT

“Det blev ett arbete som

sedan tog mig till både

Singapore & Indien”
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och vi har över 80 språkcoacher i åtta städer i Sverige. 
Vi får många fina tackbrev från personer som har kunnat 
avancera eller som nu förstår vad deras barn säger på 
svenska. Det är jättekul eftersom det gör en sådan stor
skillnad.

SAMMA ÅR GRUNDADE Claudia Olsson Exponential. 
Ett globalt utbildningsbolag som är specialiserade inom 
analys och strategisk rådgivning relaterad till digital trans- 
formation. Hon beskriver Exponential som ”cutting-edge” 
och bolaget var tidigt ute med att till exempel förstå och 
skriva om blockkedjor, arbeta med autonoma fordon och 
göra AI-studier. Och så brinner de för att dela sin kunskap 
med andra genom utbildningsprogram för chefer och
anställda.

– I och med att tekniken uppdateras så snabbt måste 
vi öka vår kunskap för att kunna ta vara på den. Vi ser 
att arbetsmarknaden på många sätt behöver ställas om. 
Man behöver få in mycket mer lärande i arbetet och 
också utveckla nya färdigheter för framtiden.

– Där vill vi verkligen spela roll och göra skillnad. 
Det gör vi bland annat genom att skräddarsy och skapa 
ledarskapsprogram inom digital transformation. Till 
exempel för stora industribolag som verkligen vill se till 
att deras medarbetare utnyttjar potentialen i den senaste 
utvecklingen. Ett bra exempel på det är Stellar Capacity, 
vår nya plattform för kurser, som möjliggör att chefer 
och ledare ska få ta del av kunskaper om den absolut 
senaste teknikutvecklingen och förstå hur den påverkar
affärsmodeller, företagskultur och ledarskapet.

Vad tror du det är som hindrar oss från att 
använda teknik, som till exempel blockkedjor, 
fullt ut i dag?
– Tekniken finns och utvecklas så otroligt snabbt. Men, 
för att den ska kunna få genomslag behövs ett ledarskap 
och en företagskultur som möjliggör det. Man behöver 
dessutom reglering som skyddar, utan att hindra, och 
även ett mer iterativt förhållningssätt till hur vi testar oss 
fram kring nya tekniklösningar och deras potential.

Hur ska vi lyckas med det?
– Vi måste tänka om kring ledarskap på många sätt där 
både beslutsprocesser och informationsflöden inom 
flera områden blir mer decentraliserade – och därmed
potentiellt snabbare. Vi behöver jobba mer med nätverk 
och skapa strategiska allianser och partnerskap i en 
global kontext, inte bara lokalt. I dag finns ny teknik i
organisationer med gamla strukturer. Kan man förändra 
kulturen kan tekniken också anammas snabbare. Det 
är lika viktigt att investera i människorna och ett nytt 
mindset som det är att investera i själva tekniken.
 
CLAUDIA OLSSON BLEV nyligen utvald av Europeiska 
kommissionen, som en av 20 medlemmar i deras  
”Industry 2030 high-level” grupp. Gruppen har som 
uppgift att skriva visionen för Industri och Näringsliv 
2030 och att återkoppla på kommissionens initiativ och 
åtgärder för en smart, innovativ och hållbar industri.

– Tillsammans ska vi arbeta fram ett scenario för  
Industri 2030 samt identifiera framgångsfaktorer och mått 
för att kunna följa utvecklingen. Vart vi vill att Europas 
industri ska röra sig, vilka möjligheter vi behöver ta vara 
på, vad vi behöver göra för att komma dit och hur vi ska 
möta utvecklingen – vilka stegen framåt är, helt enkelt.

Hon påpekar att det här är ett arbete som inte en aktör 
ensam kan ta ansvaret för. Här måste både individer, 
företag och stater tillsammans hitta smarta vägar framåt.

– För mig är det viktigt att vi arbetar för att möta 

industrins kunskapsbehov. Vi ser att näringslivet och  
industrin digitaliseras, att utvecklingen går snabbt. När 
jag möter företag har väldigt få påbörjat omställningen. 
Att erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande på 
jobbet och att se till att man har relevant kompetens för
morgondagen är nödvändigt. Annars halkar vi lätt efter, 
säger hon.

CLAUDIA OLSSON MENAR att Sverige behöver bli tydligare 
på vad det är vi vill bli riktigt bra på. Att vi sätter en mål- 
sättning som vi kan jobba emot. Sydkorea har till exempel 
en tydlig utstakad väg som robot- och AI-nation.

– På europeisk nivå är Sverige i många fall ett före- 
gångsland och vi har ett stort engagemang för globala 
frågor där vi väljer att agera proaktivt och med ansvar. 
Det kan vi göra framöver även när det kommer till 
digitalisering.

Vad krävs då?
– Vi behöver jobba ännu mer aktivt med att förstå den 
exponentiella teknikutvecklingen och bilda kunskap 
kring dess påverkan samt driva dialog kring hur
vi förhåller oss till både de positiva aspekterna av och 
utmaningarna relaterade till datahantering och AI. Vi 
måste också jobba utifrån förståelsen att vi är ett mindre
land men ändå har möjlighet att påverka globalt genom 
olika internationella plattformar och nätverk, till exempel 
inom och genom EU.
 
Entreprenörskap går som en röd tråd i ditt 
liv. Vad är det som driver dig framåt och hur 
skapar du förändring?

– Jag vill göra skillnad. För att driva förändring på 

Ålder: 34
Utbildning: Civilekonom i Internationell 
Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm,
Civilingenjör i Industriell Ekonomi vid KTH.
Fritidsintressen: Läser mycket böcker, just nu 
”Shaping the Future of the Fourth Industrial 
Revolution” av Klaus Schwab. Jag är en obotlig 
entreprenör och är jag ledig för länge brukar jag 
starta nya projekt.
Förebild: Jag har ett flertal förebilder – globala, 
framgångsrika ledare som leder affärsverksam-
heter eller verkar inom policyområde. Samtidigt 
lär jag mig även oerhört mycket i interaktionen 
med våra yngre kollegor som bidrar med nya
perspektiv.

LÄS MER PÅ  /  STELLARCAPACITY.COM 
          EXPONENTIAL.SE
          SWEDISHFORPROFESSIONALS.COM

Claudia Olsson

stor skala behöver man ha med sig andra människor mot 
samma mål. Det är då vi kan skapa vägar framåt för att 
påverka och engagera. Därför tror jag att det är väldigt 
positivt att jag tidigt var mycket engagerad i ideella 
verksamheter. När man jobbar med engagemang och 
ledarskap i den ideella sektorn lär man sig att motivera 
och engagera individer med bas i det gemensamma ända- 
målet, viljan att göra skillnad tillsammans. Mitt starka 
fokus på att arbeta med ett ”purpose” har jag tagit med 
mig in i min roll som ledare även inom näringslivet, 
avslutar hon.

“Kan man förändra kulturen

kan tekniken också anammas

snabbare”



I skogen växer framtiden. Vill du växa med oss?
Holmen är en av Sveriges största skogsägare och den växande skogen är grunden för vår verksamhet.  
Vi är en del av skogens kretslopp från planta till planka, där vi förädlar råvaran till allt från trä för klimatsmart 
byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Holmen producerar även förnybar energi från 
vatten- och vindkraft. Med hållbarhetstänk i alla led är Holmen med och skapar en bättre framtid.

Väx med oss!
På Holmen är vi otroligt stolta över våra medarbetare. Det är alla  
som jobbar här på Holmen som gör att de kan ta något så vanligt som  
skog och omvandla det till något värdefullt.

Det är vår kompetens, vårt driv och vårt engagemang som förädlar vår  
fantastiska råvara skogen till produkter vi tror på – som trävaror, förpackningar, 
papper och förnybar energi. Produkter som bidrar till en hållbar framtid. 
Vi på Holmen lever våra värderingar – mod, engagemang och ansvar.  
Vi har platta organisationer med snabba beslutsvägar och korta avstånd från  
idé till genomförande. Alla tankar och förslag både uppmuntras och välkomnas.  
En stor öppenhet och prestigelöshet lägger grunden till vår starka gemenskap.  
Allt detta ger utrymme för din egen utveckling och skapar förutsättningar för att 
kunna växa med oss. Vill du veta mer om Holmen och om vårt erbjudande? 

På våra karriärsidor kan du möta några av våra medarbetare som i intervjuer  
och filmer berättar om hur det är att jobba på Holmen.
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SAUPTAK OCH 12 ANDRA valdes ut bland tusentals 
sökande. Programmet är 18 månader långt och tog 
deltagarna till Sandvik runt om i världen, bland annat 
Italien, Sverige och Indien. När Sauptak ser tillbaka 
tycker han att det som utlovats levererades.

– Det var ett bra och intressant program. Det gav mig 
ett fantastiskt tillfälle att uppleva hur det ser ut i hela kon- 
cernen, något du inte får om du söker en specifik position 
och sedan bor där. Som Sandvik Global Graduate har du 
en chans att vara verkligt global och uppleva flera kultu- 
rer, människor och livsstilar, säger Sauptak.

SAUPTAK SÄGER ATT han lärde sig något nytt varje dag. 
– Ibland kändes det som att våra hjärnor inte kunde ta 

till oss all den kunskap vi fick ta del av. Vi fick kunskap i 
så många former, allt från hårda fakta om industrin till 
managementstrategier och grundläggande ledarskaps- 
utbildning, säger han.

SEDAN PROGRAMMET SLUTADE 2016 har Sauptak jobbat 
inom Sandvik i Nederländerna där han arbetar inom 
internrevision, en tjänst som ger möjlighet till exponen- 
tiell inlärning om Sandviks dagliga verksamhet och där 
han får resa över hela världen. Hans nästa stopp blir 
Sandviks verksamhet i Japan. Sauptak säger att hans tid 
på Sandvik har hjälpt honom att växa som individ. 

– En av de saker jag har lärt mig är att om jag hamnar 
i en ny situation så kan jag hantera den, anpassa mig till 
den och lösa den. Erfarenheten har gjort att jag accepterar  
olika utmaningar. Trots att min formella bakgrund är 
teknik och marknadsföring så är jag bekväm långt 
utanför min bubbla, säger han.

SAUPTAK UPPSKATTAR VARIATIONEN och säger att han 
hellre vill prova många olika saker är att vara expert på 
ett visst område. 

– Min tid på Sandvik har gjort det möjligt för mig 
att utforska flera olika vägar och intressanta platser. Jag 
gillar det faktum att en viss bakgrund inte låser dig till 
att arbeta bara inom den specialiseringen, säger han.

Nu är det dags att ansöka till Sandviks Global Graduate 
Program nr. 4. För mer information, besök:  
home.sandvik/news-and-media eller skicka e-post till 
anna.larsen@sandvik.com“En fantastisk  

möjlighet”

“Erfarenheten har gjort att

jag accepterar olika

utmaningar”

– ATT MÄNNISKOR VISAR sådant förtroende för dig gör 
hela skillnaden, säger Sauptak Banerjee, deltagare i den 
allra första omgången av Sandviks Global Graduate Pro-
gram, ett 18 månader långt program som startade 2014.

SAUPTAK HADE EN ingenjörsexamen i elektronik från 
Indien samt en master i marknadsföring från Storbri-
tannien när han sökte till programmet. Vad fick honom 
att söka?

– Jag kände till Sandvik sedan jag jobbade på Siemens 
i Pune i Indien. Efter att ha tagit min master sökte jag 
efter intressanta och utmanande möjligheter. Jag läste om 
programmet på LinkedIn och det verkade spännande – 
som ett snabbprogram där du integreras i företaget på 
ett snabbare och coolare sätt, säger Sauptak.

Sauptak Banerjee fick många  
spännande upplevelser under sin  

tid i Sandviks Global Graduate 
Program, från kreativa utmaningar 

i jobbet till möten med nya  
kulturer och människor.  

– Jag är redo för allt nu, säger han.

ANNONS

TEXT: SANDVIK 
FOTO: SIMON VAN BOXTEL

Sauptak Banerjee, deltagare i Sandvik Global 
Graduate Program. 

Sandvik är en internationell högteknologisk 
industrikoncern inom metallbearbetning,  
gruv- och bergbrytning samt materialteknik.  
Vi har cirka 43 000 anställda och försäljning i 
mer än 150 länder. Vi fokuserar på att öka  
våra kunders produktivitet, lönsamhet och 
hållbarhet.  
 
Vår verksamhet bygger på unik kompetens inom 
materialteknik, omfattande kunskaper om
industriella processer och nära samarbete med 
kunden.

LÄS MER PÅ  /  HOME.SANDVIK/CAREER

SANDVIK
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Berotec är ett konsultbolag med sju kontor och 
drygt 260 medarbetare. Bolaget är konsultägt 
och alla Berotecare är egenföretagare. Bland 
kunderna återfinns bland annat Atlas Copco, 
Electrolux, Ericsson, SAAB, Siemens, Net Insight, 
DeLaval och Mycronic.
 
LÄS MER PÅ  /  BEROTEC.SE

BEROTEC

Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndig-
het. Vår uppgift är att leverera försvarslogistik 
till vår viktigaste partner Försvarsmakten.  
I samarbete utformar och förser vi försvaret med 
försvarsmateriel och tjänster. Målet är effek tiv 
försvarslogistik – när och där den behövs. 

Antal medarbetare: Cirka 3 400 medarbetare. 
 
LÄS MER PÅ  /  FMV.SE

FMV

– Jag har flera roller i ett antal projekt som är i olika 
stadier. Arbetsdagarna är varierade, vi har kontakt med 
många leverantörer i Sverige och utomlands, vilket är 
riktigt kul, säger hon och fortsätter: 

– Det som gör mig stolt är den nytta vi gör för  
samhället. Vi finns till för att hjälpa försvaret och det 
innebär att vi har ett ansvar mot människor som bor 
i Sverige. 

FMV ARBETAR FÖR en god arbetsmiljö med en rad för-
måner som skapar förutsättningar för en bra helhet för 
medarbetarna. 

– Det är ett humant synsätt på FMV och allt kretsar 
inte kring jobbet. Vi har exempelvis möjlighet att träna 
på arbetstid, det uppmuntras till och med. Det finns 
en rad interna och externa utbildningar för att du ska 
kunna kompetensutvecklas, säger hon. 

CAROLINE ÄR ENGAGERAD i styrelsen för Sveriges  
Ingenjörer på FMV och ett nätverk där unga medarbetare 
möts över avdelningsgränser. 

– Det kan innebära ett möte där vi diskuterar frågor 
med vår generaldirektör, någon från HR-avdelningen 
eller en annan chef. Ibland träffas vi på after work och vi 
har även varit på besök hos Sveriges riksdag. 

– Många som jobbar på FMV har varit här länge, och 
det är kul att det finns initiativ som jobbar för att få unga 
att trivas ännu bättre, avslutar hon.

ETT TIPS FRÅN en bekant ledde Caroline Johansson till 
FMV, Försvarets materielverk, och en tjänst inom om-
rådet luftvärn. Just nu jobbar hon med projektledning 
i tre projekt om olika luftvärnssystem, ett av dem är 
medelräckviddigt luftvärn, en försvarsaffär som kommer 
att bli Sveriges näst största efter Gripen. 

– Det handlar om anskaffning av eldenheter, sensorer 
och robotar med mera som ska förstärka insatsförmågan 
för Försvarsmakten. Syftet är att skydda Sverige mot 
inkommande hot från luften, främst ballistiska robotar. 
Det är ett jätteprojekt med många delar. Ena dagen kan 
jag vara i USA för att diskutera detta projekt på några 
miljarder kronor och nästa dag sitta och diskutera  
kablar som ska kopplas in på olika enheter, säger  
Caroline. 

JUST VARIATIONEN ÄR en av de saker som Caroline tycker 
allra mest om med sitt arbete på FMV. 

Caroline Johansson på FMV  
bidrar till att ta ett av Sveriges

största projekt i mål. 

ANNONS

TEXT: TINA LINDSTRÖM CARLSSON 
FOTO: KRISTOFER HEDLUND

”Det som gör mig stolt är den 
nytta vi gör för samhället”

Balansera privatliv och  
arbetsliv

Caroline Johansson, systemingenjör och 
projekt ledare.

Eventuell bildtext här Ihiti santem alictiatur? Il

– Det är väldigt utvecklande att sitta ute hos kund och 
ingå i olika projekt. Min kärntid är kl. 9-15 men jag 
anpassar mig självklart efter uppdraget. Flexibiliteten 
gör att livet runt om också funkar, säger Ann Larsson 
på Berotec, elektroingenjör och konsult sedan 18 år.

BEROTEC ÄR ETT annorlunda konsultbolag. De delade 
värderingarna utgör bolagets ryggrad och fokus- 
områdena är teknik, IT och ledarskap. Grundarna 
såg tidigt brister i konsultbranschen, där människor 
slets ut för att komma vidare i karriären. De startade 
Berotec för att göra skillnad, för att hjälpa fler arbeta på 
ett hållbart sätt. De var 100 procent övertygade om att 
människor som fick ihop sina liv på alla plan, inte bara 
skulle må bättre, de skulle även prestera bättre.

ALLA PÅ BEROTEC är egenföretagare, modellen har visat 
sig vara väldigt gynnsam för både konsult och kund.

– Det kännas lättare att balansera arbete, fritid och 
familj när man kör eget. Vi får utvecklande uppdrag av 
Berotec, som sköter allt runt konsulterna. Berotecarna 
ser till att vara specialister, säger Mikael Lindroos,  
konsult inom mjukvara på Berotec.

Mikael berättar vidare att det finns många erfarna 
konsulter på Berotec som man kan utbyta kompetenser 
och erfarenheter med. På frågan vad som krävs för att 
passa i konsultrollen svarar han:

– Att vara konsultmässig innebär att du behöver vara 
lyhörd för vad kunden behöver, vara proffsig och hos oss 
är det även viktigt att dela med sig av sina kunskaper, att 
lära upp kunden.
 
BEROTEC SÖKER STÄNDIGT nya, drivna medarbetare som 
är experter på sitt område.

– Gigekonomin har fått stor kritik för att utnyttja indivi- 
der. Jag vet att det kan vara svårt att vara frilansare, att driva 
”sin egna låda”. På Berotec får alla trygghet och gemenskap,  
ett stort nätverk och en tillhörighet. Vi kallar det Gig 
Economy 2.0 – att giga tillsammans, avslutar Ann Larsson.

Gigekonomin växer och fler väljer att 
lämna de fasta anställningarna. Många 

 vill äga sin tid och inte jobba jämt.  
På konsultbolaget Berotec har du  

möjligheten att förverkliga gigandet 
men ändå jobba tillsammans  

med andra.

ANNONS

TEXT: OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK 
FOTO: ADRIAN BECK

Mikael Lindroos, just nu på uppdrag som mjuk-
varuutvecklare och Ann Larsson med nuvarande 
uppdrag som krav- och testingenjör på DeLaval.
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”Det är spännande att få vara 
med i utvecklingen där vi är 
experter på vårt område” 

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 artonhundra- 
talet. 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 produktions- 
personal. 

–Mitt uppdrag handlar om problemlösning och för-
bättringsarbeten 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. 

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. 

– 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 auto-
mationsgraden 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 ligger 
i framkant som SSAB gör. Det finns som sagt många 
experter och kompetent personal, därav många att lära 
sig av avslutar, Linnéa.

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.

ANNONS

TEXT: EVA RYDINGER 
FOTO: SSAB & CHRISTIAN EKSTRAND

Linnéa Björn, laboratorieingenjör.

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, 
rörprodukt-er samt konstruktionslösningar inom 
byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar 
till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även 
produktens styrka och livslängd. SSABs produk-
tionsanläggningar i Sverige, Finland och USA 
har en årlig produktions-kapacitet av stål på 8,8 
miljoner ton. Företaget har också kapacitet att 
bearbeta olika stålprodukter i Kina och en rad 
andra länder.

LÄS MER PÅ  /  SSAB.SE

SSAB

Tony Dyrsmeds, processutvecklare.
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Nyexad ingenjör?  
Här är tre saker du  

behöver veta
SVERIGES INGENJÖRER HAR ungefär 150 000 medlemmar 
och är Sveriges största fackförbund för högskoleutbildade 
ingenjörer. Som ombudsman arbetar Jenny Rosenbaum 
med att förhandla åt medlemmarna i fackliga frågor. Är 
du nyexad ingenjör kan många frågor uppstå inför din 
första anställning. Här svarar Jenny på de tre vanligaste.
 
1. Vad är egentligen en bra ingångslön?
Vi sätter varje år rekommenderade ingångslöner för civil- 
och högskoleingenjörer. Som nyexad är det också bra 
att ta avstamp från Saco Lönesök. Det är ett användbart 
verktyg, där våra medlemmar rapporterar in vad de har 
för löner. I lönedatabasen får man möjlighet att bland 
annat se hur lönesättningen skiljer sig åt mellan offentlig 
och privat sektor eller hur lönen ser ut om man till  

exempel har ett chefsansvar inom ett specifikt område.
Det finns också andra viktiga parametrar att ha i 

åtanke, som kollektivavtal eller om bolaget är en startup. 
I slutändan är det flera aspekter som behöver övervägas 
och där lön är en av dessa.

Vi kan förmedla kontaktpersoner som arbetar lokalt 
på det företaget du ska börja jobba på. Det kan kännas 
skönt att ha någon på insidan, som är på din sida och 
som kan berätta mer om till exempel vilka löner och 
villkor som gäller på arbetsplatsen.

2. Vad innebär ett kollektivavtal?
Ett kollektivavtal reglerar exempelvis löner och övriga 
anställningsvillkor som tjänstepension, övertidsersättning, 
semesterdagar och föräldraledighet. De villkor som 
kollektivavtalet innehåller är bindande för företaget. 
Arbetar du på ett företag utan kollektivavtal måste du
själv reglera med din arbetsgivare i anställningsavtalet 
vad som ska gälla. 

Har man aldrig läst igenom ett anställningsavtal förut, 
kan det vara skönt att veta att man kan maila avtalet 
för granskning, eller ringa oss. Vi har en rådgivning 
som har öppet varje dag dit våra medlemmar kan ringa 
obegränsat. Många ser oss som ett bra bollplank, särskilt 
om man är ny i branschen.

3. Vad är en konkurrensklausul och hur 
påverkar den mig?
En konkurrensklausul är skriven som ett förbud: att ta 
anställning eller bedriva konkurrerande verksamhet under 
en viss tid efter att anställningen upphört. För att klausulen 
ska vara skälig gör man en helhetsbedömning där man 
bland annat tittar på ersättning under bindningstiden.

Konkurrensklausuler i anställningsavtal är vanliga, 
men det håller tyvärr tillbaka många. De kan vara skrivna 
på fel sätt som gör att man känner sig begränsad. Ibland 
kan de nästan bli ett näringsförbud, och det kan bli en 
jobbig process. Därför hjälper vi våra medlemmar att
granska klausulerna innan anställningsavtal men även 
efter avslutad anställning, om och när hen har rätt att gå 
till ett konkurrerande bolag.

Jenny Rosenbaum arbetar som  
ombudsman på Sveriges Ingenjörers

förhandlingsavdelning. I podcasten 
Ingenjörspodden svarar hon, till- 

sammans med kollegan Rickard Levin, 
 på frågor som rör till exempel lön, 

semester och kollektivavtal.

TEXT: ANNA BJUR 
FOTO: SVERIGES INGENJÖRER

FRÅN REDAKTIONEN

När Jenny Rosenbaum började arbeta på 
Sveriges Ingenjörer såg hon ett behov av en 
podd om fackliga frågor som vänder sig till 
både förtroendevalda och till förbundets 
medlemmar.

– Vi gör korta avsnitt där vi tar vi upp relevanta 
frågor som kommer från våra lyssnare. Genom 
att prata på ett lättbegripligt sätt om fackliga 
frågor och arbetsrätt ser vi till att alla kan förstå, 
säger hon.
 
DU HITTAR PODDEN PÅ  /   
INGENJORSPODDEN.SE

Det här är Ingenjörspodden

Jenny Rosenbaum, ombudsman på Sveriges Ingenjörers förhandlingsavdelning.
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lockade honom hit.
– Jag ville jobba där teknikutveckling verkligen gör 

skillnad för produkten; det gör den här, säger han och 
tillägger:

– Det uppskattas av hela teamet – att vi kan se en 
konkret förbättring av kameran efter att vi till exempel 
tagit fram en ny algoritm. För någon som gillar mate- 
matiska problem går det verkligen att få uttryck för sin 
kreativitet, och att tydligt se hur ens egen insats bidrar 
till helheten.

ÄVEN OM MEDARBETARNA på Sensor and System Func- 
tions har olika bakgrunder kommer flertalet från de 
klassiska och matematiskt tunga ingenjörsutbildningarna, 
såsom teknisk fysik och elektroteknik. Tillsammans 
med de andra avdelningarna på siten i Täby skapar de 
förutsättningar för bättre temperaturmätande värme- 
kameror – under hela värdekedjan.

– Vi måste vara med från första pennstreck till färdig 
produkt eftersom vårt ansvarsområde relaterar till det 
mesta inom en värmekamera. Det handlar om allt från
utnyttjandet av detektorerna som ser värmestrålarna till 
slutgiltig kalibrering av de färdiga kamerorna, berättar 
Atsushi Ishii.

FLIR ÄR VÄRLDSLEDANDE på sin marknad, vilket gör att 
pressen att fortsätta vara det är hög. Enligt Atsushi Ishii 
är detta också en av de stora utmaningarna för bolaget 
de kommande åren.

– Vi är världens främsta företag på IR-kameror och 
då finns det bara två vägar att gå: antingen stannar man 
på toppen eller så rasar man. För att behålla vår position 
måste vi hela tiden ligga steget före våra konkurrenter 
och ha bättre prestanda och högre funktionalitet, säger 
han och fortsätter:

– Det är en av anledningarna till att vi avsätter så mycket 
resurser till innovation, och att vi har innovationsinitiativ 
på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

ATT FLIR ÄR VÄRLDSLEDANDE gör att möjligheterna är 
stora eftersom få företag kan erbjuda samma spetskompe- 
tens. Man kan antingen nörda ner sig i tekniken eller satsa 
på ledarskap, något som Atsushi Ishii värderar högt:

– För min del, som chef, är det en otrolig förmån att få  
leda så kompetenta människor och att få skapa förut- 
sättningar för dem att utveckla vår unika spjutspetsteknik.

De löser komplexa 
systemutmaningar 
på ett kreativt sätt

“Vi måste vara med från

första pennstreck till

färdig produkt”

Ishii, Director på avdelningen Sensor and System 
Functions på FLIR.

Atsushi Ishii och hans team ansvarar för systemfunk-
tionerna i FLIR:s kameror, det vill säga sensorerna som 
skapar de högkvalitativa bilderna på infraröd strålning 
med hög mätnogrannhet. Många olika discipliner samsas 
på avdelningen, allt från ren IR-teknik och bildbehandling  
till applikationsutveckling och mekatronik.

– Värmekameror ser kanske inte så högteknologiska ut 
men många discipliner och komplexa systemfunktioner 
måste komma samman för att de ska fungera – speciellt 
om de ska fungera bra. Min uppgift som chef är att hålla 
ihop teamet och se till att alla drar åt samma håll, att alla 
har kul och att det finns förutsättningar för alla att bidra 
optimalt, säger Atsushi Ishii.

DET VAR KOMBINATIONEN av produktutvecklande bolag 
och att få jobba med tekniskt avancerade lösningar som 

– VI JOBBAR MED magin bakom värmekameror –  
anledningen till att de fungerar så bra, säger Atsushi 

På FLIR:s site i Täby utanför Stockholm 
tillverkas världens främsta värme- 
kameror. Avdelningen Sensor and 

System Functions ser till att termo- 
grafibilden och mätnoggrannheten 

som genereras håller lika hög 
klass som kameran i sig.

ANNONS

TEXT: LOVISA OLAI 
FOTO: JENS DAHLBORG

Atsushi Ishii, Director på avdelningen Sensor and 
System Functions.

FLIR Systems är världsledande inom design, 
utveckling och tillverkning av högteknologiska 
värmekameror och IR-teknologi. De har mer än 
50 års erfarenhet och deras produkter används 
i allt från räddningstjänst till brottsbekämpning 
och övervakning.  
 
FLIR Systems är ett globalt företag med kontor 
i många länder världen över. Det svenska 
kontoret ligger i Täby utanför Stockholm och 
här finns hela värdekedjan – från utveckling till 
tillverkning och distribution.

LÄS MER PÅ  /  FLIR.COM

FLIR Systems
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Elisabet Danielsson
Titel: Processingenjör, Trainee
Utbildning: Civilingenjör, Energi- och miljöteknik, 
Karlstads Universitet. 
 
Rottneroskoncernen 
Rottneroskoncernen består av moderbolaget 
Rottneros AB, med dotterbolagen Rottneros
Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom 
produktion och försäljning av avsalumassa.
 
I koncernen ingår Rottneros Packaging AB, som 
tillverkar fibertråg, och råvaruanskaffningsbolaget 
SIA Rottneros Baltic i Lettland.
 
LÄS MER PÅ  /  ROTTNEROS.COM

FAKTA

Skatteverket är till för alla i samhället. Vi vill  
att det ska vara lätt att göra rätt – till exempel
när du betalar skatt, säljer bostad, startar och 
driver företag, flyttar eller gifter dig. Vi har 
höga ambitioner för framtiden och stort behov 
av it-kompetens. Tillsammans gör vi samhället 
möjligt.
 
LÄS MER PÅ  /  SKATTEVERKET.SE/JOBB

SKATTEVERKET

utvecklingskedjan med drift och egenutvecklade tjänster, 
säger Tomas Persson.

SAM MIKAELSSON-PUDJA ÄR utbildad interaktions- 
designer och arbetar i dag som UX-researcher på  
Skatteverkets kundmötesavdelning:

– På Skatteverket känner jag att mitt arbete verkligen 
gör en samhällsnytta – det jag gör och utforskar påverkar 
ju egentligen hela Sveriges befolkning. I mitt arbete
involverar vi användare genom intervjuer, användbar-
hetstester och enkäter, på det sättet kan vi säkerställa att 
tjänsterna vi utformar är lättanvända och tillgängliga,
säger han och tillägger:

– Jag känner att min personliga utveckling är viktig 
för arbetsgivaren och det ger möjligheter att utvecklas i 
olika yrkesroller.

TOMAS PERSSON UPPLEVER en stor mångsidighet genom 
att arbeta agilt och tvärfunktionellt. I hans team ingår, 
förutom utvecklare och testare, även tjänstedesigners, 
en språkkonsult och sakkunniga inom skattefrågor och 
handläggning:

– Man lär sig så otroligt mycket i samarbetet med  
andra kompetenser. Att till exempel få höra hur en språk-
vetare tänker ökar också mina kunskaper. Vi har en 
väldigt bred kompetens internt. När vi arbetar agilt och 
tvärfunktionellt tillåter det också en snabb kommunika-
tion med snabba beslut.

TOMAS PERSSON BÖRJADE arbeta som utvecklare på 
Skatteverkets it-avdelning direkt efter sin civilingenjörs- 
utbildning på KTH:

– Mitt team har som huvuduppgift att göra det lättare 
för alla som har sålt en bostad, det kan till exempel handla 
om tjänster för deklaration och avdrag. För mig var
Skatteverket ett självklart val – jag tycker om att arbeta i 
gränslandet mellan it och samhällsfrågor.

SKATTEVERKETS IT-AVDELNING ÄR en av Sveriges största 
och här finns många möjligheter att snabbt utvecklas 
inom olika arbetsområden.

– En nära dialog med vår chef gör det enkelt för mig 
att arbeta inom ett nytt område, som till exempel kan 
involvera mer back-end programmering. Här finns hela 

Tack vare tvärfunktionellt arbete,  
där Skatteverket samarbetar mellan 

avdelningar, skapas en mångsidighet 
och möjlighet att hela tiden 

lära sig nytt.

ANNONS
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Olika kompetenser skapar 
mervärde

”En fantastisk start  
på karriären”

Sam Mikaelsson-Pudja, UX-researcher och Tomas 
Persson, utvecklare. 

Elisabet Danielsson, processingenjör och trainee.

ELISABET DANIELSSON ÄR en av de unga talanger som 
lyckats få en plats i traineeprogrammet Higher Ambition 
Program. Programmet är ett initiativ där arbetsgivare, 
bland andra Rottneros, bildat ett konsortium för att bygga 
ett av Sveriges bästa traineeprogram. Här får Elisabet, 
som trainee, arbeta heltid på Rottneros Bruk, samtidigt 
som hon får en modern ledarutbildning och möjlighet 
att utvecklas tillsammans med andra traineer inom
programmet.

UNDER ELISABETS SISTA år på Karlstads Universitet växte 
intresset för pappers- och massaindustrin. Rottneros var 
lockande då företaget var en del av ett traineeprogram 
med bra utbildningar och erbjöd en unik möjlighet till 
en fantastisk start på karriären.

– Kombinationen av utbildning och arbete tyckte jag 
verkade som ett jättebra sätt att starta mitt arbetsliv på. 
Rottneros är ett litet bruk, det medför att jag blir del- 
aktig i hela produktionen. Det är också spännande att 
Rottneros har gjort stora investeringar de senaste åren, 
till exempel en anaerob reningsanläggning, säger  
Elisabet Danielsson.

UNDER DE SENASTE åren har Rottneros genomdrivit 
stora investeringsprojekt. Rottneros Bruk har investerat 
närmare 4,5 miljoner kronor per anställd. Detta har 
bland annat inneburit en ny reningsanläggning och en 
biobränslepanna. Företaget vill att Elisabet ska få en så 
bred kunskap som möjligt om Rottneros. Handledaren
Nils Hauri arbetar som teknisk chef och ser till att  
Elisabet får en bra introduktion.

– Som ingenjör på Rottneros Bruk gäller det att vilja 
arbeta med människor och att ha viljan att påverka, 
berättar Nils Hauri.

– Hittills har jag haft stor variation under mina arbets-
dagar, allt från att ha testat skiftarbete till att ha varit på 
möten och utbildningar om bland annat reningsanlägg-
ningen. Det finns även en vardaglig rutin som en stabil 
bas att förhålla sig till vilket känns bra. Det är väldigt 
roligt, lärorikt och omväxlande! Bemötandet jag fått här 
på Rottneros har varit väldigt bra och det är alltid roligt
att vara på jobbet, avslutar Elisabet Danielsson.Efter studierna var det dags för  

Elisabet Danielsson, 25, att söka jobb. 
Sedan september är hon på plats  

på Rottneros Bruk i Sunne som  
ingenjörstrainee.

ANNONS

TEXT: FRIDA HELIN 
FOTO: ROTTNEROS
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kunna producera vaccin som utrotar polio finns Valneva 
med som första företag.

PÅ SITEN I Solna arbetar cirka 140 personer och här finns 
hela värdekedjan, allt från FoU och tillverkning till 
distribution, försäljning och marknadsföring.

– Helheten gör att vi känner ett större engagemang i 
vårt arbete, säger Jenny Melin, som är chef på API- 
tillverkningen.

På vilket sätt skapar det engagemang?
– Vi arbetar konstant med att sprida information internt 
om vad de olika avdelningarna jobbar med. På så sätt 
blir alla delaktiga i det som sker och man kan lätt se hur 
ens egen insats bidrar till helheten.

JENNY MELIN PÅPEKAR att detta är lättare på en mindre 
site, såsom Valnevas, eftersom alla  funktioner inte finns 
inom alla områden. Det uppmuntrar till samverkan, 
vilket också förstärks av arbetssättet på siten.

– Vi har varje morgon så kallade “pulsar” då vi kort 
summerar status för dagen. Beroende på vad som hänt 
tar vi det vidare till nästa steg där även ledningen är 
med. Här tar vi snabba beslut om vad som behöver 
göras och vem som ska göra det, det kan till exempel 
vara en avvikelse som måste utredas. Är man intresserad 
kan man hoppa på projektet, förklarar Jenny Melin.

MAN SATSAR OCKSÅ stort på ledarskap på siten i Solna, 
och inte bara för cheferna. Just nu löper en utbildning 
som heter “Att vara ledare utan att vara chef ”.

– Oavsett vilken roll man har är man ledare, om inte 
för någon annan så för sig själv. Syftet med den här  
utbildningen är att få insikter kring sina egna och andras 
beteenden, säger Jenny Melin.

En komplett värdekedja skapar 
engagemang hos medarbetarna

DE FLESTA SOM gjort lite längre resor känner igen läke-
medlet Dukoral – drickvaccinet som skyddar mot såväl 
kolera som turistdiarré. Det är inte lika många som vet 
att Dukoral tillverkas här i Sverige. På Valnevas site i 
Solna för att vara exakt. Förutom Dukoral utvecklas 
också nya vaccin, i samarbete med Valnevas siter i 
Frankrike och Österrike.

– Det kan komma ett internt projekt från Frankrike 
som vi ska utveckla vidare. Men vi har främst externa 
projekt och just nu jobbar vi med ett forsknings- och
utvecklingsbolag med nisch inom terapeutiska vacciner 
mot cancer, säger Helena Pettersson, chef på CTM- 
avdelningen som utvecklar och producerar kliniskt
prövningsmaterial.

Ett liknande projekt som hon, och CTM-avdelningen 
inom Valneva, jobbat med är del av det världsom- 
spännande Global Polio Eradication Initiative. Där hade 
Valneva ett kontraktsuppdrag som nu är slutfört och 
som, minst sagt, blev lyckat – på WHO:s agenda för att 

EFTERSOM JENNY MELIN och Helena Pettersson är chefer 
har de inte gått just denna utbildning, men de berättar 
om den fina responsen de fått från sina team. De har 
kunnat använda insikterna för att till exempel effektivi-
sera möten och säkerställa att alla tolkar information på 
samma sätt. Att kollegor från alla möjliga avdelningar 
går utbildningarna tillsammans har ytterligare en fördel 
enligt Helena Pettersson:

– Det gör att man får träffa kollegor som man i vanliga 
fall inte träffar så ofta. Det är alltså inte bara bra för 
verksamheten – det blir också roligare att jobba.

Med hela värdekedjan på plats, från 
utveckling till marknadsföring, skapas 

engagemang hos medarbetarna.  
Detta har vaccinföretaget Valneva 
tagit fasta på. Här satsas också en

hel del på ledarskap – men inte  
bara för cheferna.

Valneva Sweden AB är ett bolag med  
140 anställda i Solna och ingår i koncernen 
Valneva SE.  
 
Våra medarbetare i Sverige jobbar med 
tillverkningen av vaccinet Dukoral och klinisk 
prövningsmaterial för nya vacciner, samt med 
kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, regulatoriskt 
arbete, försäljning och marknadsföring, lager 
och distribution. Verksamheten har stöd på 
plats av teknisk personal, finans, HR, legal och 
facility management. Lediga tjänster hittas på:
www.valneva.com/en/company/careers. 

LÄS MER PÅ  /  VALNEVA.COM

VALNEVA SWEDEN AB

ANNONS

TEXT: LOVISA OLAI 
FOTO: ADRIAN BECK

“Helheten gör att vi känner

ett större engagemang

i vårt arbete”
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Häpnadsväckande  
ingenjörskonst bakom  

världens största* fartyg

447 m

Det var i augusti 2016 som skeppet Pioneering Spirit 
väcktes till liv. Det är världens största fartyg och ett  
resultat av minst sagt häpnadsväckande ingenjörs- 
konst. Havsfarkosten, som byggdes av Daewoo Ship-
building & Marine Engineering i Sydkorea, väger över 
900 000 ton, är 124 meter bred och 447 meter lång.

Dess unika form gör att det klarar av att med ett (!) 
enda jättelyft förflytta och placera ut oljeplattformar. 
Pioneering Spirit har också kapaciteten att kunna 

lägga olje- och gasledningar till en ny generation borr- 
plattformar, avsedda för stora havsdjup där ingen 
annan kommer åt.
 
Ingenjörer som varit delaktiga i arbetet med Pioneering 
Spirit beskriver det som en dröm som gått i uppfyllelse. 
Nu har Schweiziska Allseas Group, som konstruerat 
fartyget, åtagit sig att bygga en ännu större version 
i samma design. Fartyget Amazing Grace leverans är 
beräknad till 2020.

* Så stor att den inte fick plats i bild

TEXT: ANNA BJUR  
KÄLLA: SVT-DOKUMENTÄREN ”OMÖJLIG INGENJÖRSKONST”, WIKIPEDIA 

FOTO: FRANS BERKELAAR/FLICKR (redigerad)

FRÅN REDAKTIONEN
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med system som hjälper bilföraren och system för 
självkörande bilar. På den personliga intervjun insåg 
hon att Veoneer var hennes drömföretag. Här fanns 
en möjlighet att vara en del i ett team som förändrar 
världen.

– Jag sökte jobb hos Veoneer och efter flera intervjuer 
fick jag jobbet! Nu har jag jobbat med Human Machine 
Interface för självkörande bilar i sex månader, säger hon
glädjestrålande.
 

Innovativt arbete i inspirerande miljö
Hon trivs med att arbeta med produktion i ett globalt 
bolag.

– Jag gillar den här miljön och jag känner verkligen 
att det lönar sig att studera! På Veoneer finns stora  
möjligheter till vidareutveckling genom olika företags- 
specifika program och kurser. Mitt mål är att bli chef 
inom mitt område. 

Masoumeh rekommenderar andra studenter att studera 
hårt och ta kontakt med intressanta företag.

– Se till att du har ditt CV i ordning. Det underlättar 
när du ska skicka in ansökningar.
 
En vanlig dag på jobbet
En typisk dag på jobbet börjar med ett ståmöte, där alla i 
teamet berättar om vad som hände dagen innan.

– Vi håller varandra uppdaterade genom att var och 
en i teamet får berätta om sina mål och problem som 
dykt upp. Det är ett bra sätt att få tips och hjälp från  
kollegor. Jag lär mig något nytt varje dag – och bidrar 
själv också. Att känna att man blir riktigt professionell 
inom sitt eget område är härligt. 
 
MASOUMEH ÄR ENDA kvinnan i sin grupp och hon 
hoppas på fler kvinnliga kollegor i branschen.

– Det finns många bra möjligheter för kvinnor inom 
det här området. Jag hoppas att fler kvinnor intresserar 
sig för teknikutveckling. Machine learning är ett viktigt 
område som kommer förändra världen, avslutar  
Masoumeh Poormehdi Ghaemmaghami.

Hon är med och 
utvecklar framtidens 

självkörande bilar
kommer från Iran hade redan en master i electrical 
engineering innan hon kom till Sverige.

– När jag kom till Sverige beslutade jag mig för att 
ta ytterligare en examen. Jag har alltid varit teknik- 
intresserad så det blev en mastersutbildning i machine 
learning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, berättar 
Masoumeh.
 
Träffade företaget under studietiden
Andra året på KTH kom hon i kontakt med Veoneer  
på Armada.

– Det är ett bra event för att knyta kontakter, en  
bra blandning av workshops och personliga möten 
där studenterna får prata med respresentater för olika 
företag.

Av de bolag som deltog på Armada förra året så  
fångade Veoneer hennes intresse. Företaget arbetar 

MASOUMEH POORMEHDI GHAEMMAGHAMI fick jobb 
som Feature Developer på Veoneer. Masoumeh som 

Att arbeta i teknikens framkant med 
lösningar för självkörande bilar är 

vardag för Masoumeh. Hon mötte 
Veoneer på KTH:s studentdagar,  

Armada, ett möte som resulterade 
i drömjobbet.

ANNONS

TEXT: OFELIA GRAAH-HAGELBÄCK  
FOTO: VEONEER

Infälld: Masoumeh Poormehdi Ghaemmaghami, Feature Developer på Veoneer.

Veoneer har drygt 8300 medarbetare och jobbar 
med sensorer och mjukvara för aktiv säkerhet, 
avancerade system för förarassistans (ADAS) 
och självkörande bilar (AD), bilsäker hets- 
elektronik samt högteknologiska bromskontroll-
system. 

Veoneer är världens största företag som 
foku serar på ADAS och AD. Företaget som är 
börsnoterat finns i Linköping, Göteborg, Vår- 
gårda, Stockholm och Skelleftå samt i ytterligare 
tolv länder.

LÄS MER PÅ  /  VEONEER.COM

VEONEER

Att känna att man blir riktigt

professionell inom sitt eget

område är härligt”

dag - och bidrar själv också.

“Jag lär mig något nytt varje
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Sandra Mickelsson, processutvecklare och  
Marcus Lorén, forskningsingenjör.

Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål. 
Materialet är helt återvinningsbart, underhålls-
fritt samt mycket starkt och hållbart. Outokumpu 
har idag cirka 10 000 anställda i  mer än 30 länder. 
I Avesta finns ett av de största verken inom 
Outokumpu med cirka 800 medarbetare.
 
LÄS MER PÅ  /  OUTOKUMPU.COM

OUTOKUMPU

där det sker stora satsningar och du uppmuntras komma 
med idéer, säger Marcus.

BÅDE SANDRA OCH Marcus kommer delta i Outokumpus 
globala program Form your future, där 20 nyanställda 
akademiker möts och samarbetar. Deltagarna träffas i
Tyskland, Sverige och Finland och slutresultatet kommer 
presenteras inför företagets ledning.

– Med det här programmet får vi unga akademiker 
verkligen ta plats och komma med initiativ. Syftet är att 
inspirera varandra, utveckla problemlösningsförmåga 
och identifiera egna styrkor och svagheter. Det ska bli 
roligt att lära av andra och samtidigt skapa ett brett 
kontaktnät inom företaget, säger Sandra.

SANDRA OCH MARCUS ser ljust på den framtida karriären 
inom stålindustrin, som de båda kallar för en bransch 
i förändring.

– Det finns så mycket intressant arbete inom material-
förståelse och processutveckling för att göra stålindustrin 
så effektiv som möjligt. Även om Sverige är framstående 
på marknaden så finns det en stor konkurrens i till ex-
empel Asien. Det är viktigt att vi hela tiden förnyas och 
utvecklas, säger Sandra och Marcus fyller i:

– En kund vill ju inte köpa stål som tillverkas på ett 
dåligt sätt, därför måste vi vara en stabil leverantör som 
erbjuder en miljövänligare och hållbar produktion. Jag 
ser fram emot att vara en del av den generation som 
fortsätter att arbeta för hållbarhet.

EFTER EN CIVILINGENJÖRSEXAMEN med inriktning 
industriell miljö- och processteknik sökte sig Sandra 
Mickelsson till Outokumpu. Sedan två månader har hon 
en roll som processutvecklare på stålverket i Avesta.

– Redan från början märkte jag att här jobbar kunniga 
kollegor att inspireras av. Det känns dessutom roligt att 
företaget satsar på framtiden och anställer fler unga,  
ny-exade personer, säger Sandra.

KOLLEGAN MARCUS LORÉN började nästan samtidigt 
som Sandra. Han är civilingenjör i kemiteknik och har 
en roll som forskningsingenjör.

– Jag ville jobba hos en framträdande tillverkare av 
rostfritt stål, där jag kan följa hela processen från början 
till slut. Det är väldigt roligt att vara på en arbetsplats 

Ny-exade ingenjörerna Sandra  
Mickelsson och Marcus Lorén ser 

framemot en karriär inom stålindustrin 
och att vara en del av Outokumpus 

utveckling framåt.

ANNONS

TEXT: CAMILLA RINDÅS 
FOTO: MALIN MATTSSON

Unga talanger leder  
Outokumpu in i framtiden
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Är du specialisten vi söker? Läs mer på skanska.se

framtiden
Idag bygger jag

Jag heter Mats Rönnbo och är utvecklingsdirektör. En vanlig arbetsdag jobbar jag med stora 
frågor, långt in i framtiden. Hur ska man dra stadens nya tunnelbanor fram till 2070? Vad krävs 
för att en förort ska börja leva som en riktig stad? Utmaningen är att förstå samhällets behov och 
erbjuda lösningar som gör visioner till verklighet. För att lyckas krävs en stark vilja att bygga ett 
bättre samhälle. Skanska är med i de mest spännande och utmanande projekten inom samhälls 
utveckling. Och vi vill fortsätta leverera i världsklass. Därför behöver vi specialister som  
projektchefer, projekteringsledare och områdeschefer till vårt lag. Är du bra på det du gör? 
Då ses vi säkert i framtiden. Välkommen till Skanska.
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FestivalerNy(gamla)
instrument

AI-musik
FESTIVALER HAR LÄNGE VARIT MUSIKENS 
arena, men nu har tekniken börjat 
smyga sig in på ett hörn. Music Tech 
Fest är ett av de mest kända exemplen 
på detta och ägde nyligen rum i Sverige. 
Festivalen, som grundades av innova- 
tören Michela Magas, är en samlings- 
punkt för världsartister, innovatörer, 
forskare och studenter där de till- 
sammans kan skapa musikbranschens 
teknikinnovationer.
  
En Stockholmsbaserad festival är 
framtidskonferensen Gather som – 
förutom att vara en konferens om hur 
innovationer kan möta det framtida 
samhällets utmaningar – också är 
en musikfestival. Tanken är att göra  
diskussionen om framtidens idéer 
mer tillgängliga genom ett multi- 
disciplinärt tänk. Vill du inte besöka 
just huvudstaden finns till exempel
också The Conference i Malmö.

VI HAR LÄNGE KUNNAT SKAPA MUSIK 
med hjälp av datorer men på sistone 
har utvecklingen tagit oss ett steg 
längre. Nu kan datorerna själva skapa 
musiken med hjälp av AI. Detta har 
lett till ett antal intressanta musikaliska 
experiment. 

“Bandet” Flow Machine (som alltså är 
Sony Research Labs AI-mjukvara) fick 
i uppdrag att skriva en låt som skulle 
låta som Beatles. Genom en stor data- 
bas fylld av låtar från olika genrer 
komponerade Flow Machine en  
Beatles-klingande låt. Musikern Benoît
Carré skrev sedan texten och spelade 
in “Daddy’s Car”.

“Musik är inte matte!” protesterar 
någon nu. Och nej, musik är inte 
matte; det är en konstform som kräver 
en hel del kreativitet. Men som inspira- 
tion eller enstaka inslag i låtar kan AI 
vara väldigt användbart. Så – även 
om AI knappast kommer att ersätta 
musiker inom en snar framtid kan 
vi nog räkna med att det i alla fall  
kommer att spela större roll.

GÅR DET VERKLIGEN ATT HITTA PÅ NYA 
instrument i dag? Ja, klart det går!  
Speciellt om man rör sig i techvärlden. 
Synthar är ju, som bekant, redan elek- 
troniska men de utvecklas också  
konstant. En av de som tagit fasta  
på detta är Acne-grundaren Jesper 
Kouthoofd.

Med sitt företag Teenage Engineering 
har han tagit musikhårdvara till nästa 
nivå. Jesper Kouthoofd säger själv, i 
en intervju med nyhetssajten Breakit, 
att hans synth har använts av film-
musiklegendaren Hans Zimmer till 
filmen Interstellar och att stjärnor 
världen över gör musik med Teenage 
Engineerings synthar.

Men vad är då som är så speciellt med 
dessa synthar? Till Breakit säger Jesper 
Kouthoofd så här: ”Det är den första 
synthen där gränssnittet är helt annor- 
lunda jämfört med hur det varit  
tidigare. Den är portabel, och ska man 
förenkla så kan man säga att det är 
synthvärldens Macintosh. Alla kan 
använda den, men har fortfarande ett 
djup. Den är väldigt lekfull.”

TEXT: LOVISA OLAI

ABBA, Roxette och Max Martin har blivit omkörda; det svenska musikundret 
handlar inte längre enbart om musik. Företag som Spotify och Soundcloud har 

satt Sverige på musikens tech-karta – och vi har mer att se fram mot.

Musik       Tech
FRÅN REDAKTIONEN
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”För oss finns det inget alternativ 
än ett fossilfritt samhälle”

“Jag vill känna att jag har 

ett inflytande över  

framtiden”

INTRESSET FÖR INNOVATIONSFRÅGOR ledde Amira vidare 
till att projektleda den interna idétävlingen Vattenfall 
innovation. Tävlingen låter alla anställda finslipa och 
testa sina idéer, och slutligen får finalisterna chansen att 
presentera sina förslag för Vattenfalls ledning.

– Det är viktigt att tänka annorlunda och ge utrymme 
för kreativitet när man ska jobba för en klimatsmartare 
värld. I takt med ökad elektrifiering, digitalisering, 
hållbarhet och mer makt till kunden lever vi i ständig 
förändring. Om man dessutom använder sig av den nya
tekniken kan man komma långt.

SNART FIRAR AMIRA tre år på Vattenfall. Idag har hon en 
roll som affärsutvecklare på Green:field, Vattenfalls Open 
Innovation plattform. Tidigare har hon tillsammans 
med kollegor bland annat tagit fram takintegrerade 
solpaneler. 

– Produkten var inte helt ny, Elon Musk har länge 
pratat om den. Vi på Vattenfall var dock en av de första i 
Sverige att kunna erbjuda den. Det är en ganska nischad 
produkt, men det här är framtiden. Material måste bli 
mer multifunktionellt i linje med att vara resurseffektivt.  
Att tänka framåt och outside the box tycker jag är 
väldigt roligt.

ETT ANNAT SPÅR som Amira arbetar med är strategiska 
partnerskap med start ups.

– Just nu fokuserar vi mycket på Artificiell Intelligens. 
Kan aktörer specialiserade på AI hjälpa oss att ta tillvara 
på våra anläggningar? Många gånger är vi mellan en 
utmaning och lösningen, och utforskar oss fram till ett 
svar genom att jobba tillsammans.

I FRAMTIDEN VILL hon fortsätta att jobba med initiativ 
som bidrar till hållbarhet.

– Klimatrapporterna släpps och är väldigt tydliga; 

27-ÅRIGA AMIRA EL-BIDAWI har många minnen av  
karriärmässan Armada. När hon läste till civilingenjör 
inom maskinteknik på KTH var hon företagsvärd på 
mässan. Det var även här som hon senare fick upp 
ögonen för en karriär på Vattenfall.

– Att vara en del av Armada är så roligt eftersom 
studenter möter företag och en magisk matchning sker. 
Man lär sig väldigt mycket av att vara där, säger Amira, 
som även har en master i industriell ekonomi.

HENNES MÅL HAR länge varit att jobba inom energi- 
sektorn med fokus på att göra skillnad. Efter utbildningen 
sökte hon sig därför till Vattenfall och fick en roll som 
strategianalytiker.

– Jag vill känna att jag har ett inflytande över  
framtiden och förstod snabbt att det får man på Vatten-
fall. Här får man genom sitt arbete påverka och hjälpa 
till med en världsomställning. Vårt arbete bidrar till  
FN:s hållbarhetsmål, vilket gör det lätt att känna ett 
syfte.

alla behöver vi göra saker annorlunda. För mig och 
mina kollegor finns det inget alternativ än att jobba mot 
ett fossilfritt samhälle. Att lämna en värld i minst lika 
gott skick som när vi fick den. Vår framtida generation 
räknar med vårt engagemang.

INOM KORT VÄNTAR ytterligare en Armada-mässa där 
Amira denna gång kommer representera Vattenfall. 
Hon vill gärna dela med sig av ett råd till studenter:

– Stressa mindre och njut mer. Jag vet att många 
studenter upplever en prestationshets, men studietiden 
är ju bara en början av ett livslångt lärande. Försök att se 
det som ett maratonlopp, inte en sprint. Det viktigaste 
är att du kommer ut på arbetsmarknaden redo
att bidra till samhället.

Att tänka annorlunda och kreativt 
är viktigt när man ska jobba för en  

klimatsmartare värld. Det vet affärs- 
utvecklaren Amira El-Bidawi, som i  
sin roll på Vattenfall jobbar för ett 

fossilfritt samhälle.

Vattenfall är ett ledande europeiskt energi- 
företag som i mer än 100 år elektrifierat
industrier, levererat energi till människors hem
och moderniserat vårt sätt att leva genom
innovation och samarbete.
 
Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom
en generation. Därför driver vi omställningen till
ett hållbart energisystem genom satsningar på
förnybar produktion och klimatsmarta energi- 
lösningar för våra kunder.
 
LÄS MER PÅ  /  VATTENFALL.SE

VATTENFALL

ANNONS

TEXT: CAMILLA RINDÅS 
FOTO: ADRIAN BECK

Amira El-Bidawi, strategianalytiker. 
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Branschproffset: Så kan du 
tänka kring din karriär

törer och konkurrenter. Detta för att hitta teknologier 
tidigt som jag sätter i sitt sammanhang och förmedlar 
internt. Det här arbetet resulterar i vår teknologiplan.

– Speciellt viktigt är det att kunna se hur kraften i 
additiv tillverkning och digitalisering ska ge oss en 
konkurrensfördel.

Hur ska man tänka som ung ingenjör: bli så bred 
som möjligt eller satsa på spetskompetens?
– Jag stod själv inför det valet efter min doktorsexamen, 
att fortsätta forska vid universitet och därmed bygga en 
ännu djupare kompetens, eller gå en bredare karriär till 
mötes. Jag fick tidigt ett chefserbjudande där jag hade 
rätt profil och det var rätt väg för mig. Chefssvängen
gör att man blir bredare men kanske ännu viktigare har 
det varit för mig att jobba med de flesta av företagets 
produkter och faser tekniskt. Slutsatsen blir: har du ett 
smalt tekniskt intresse ska du nog försöka jobba med 
det, har du ett brett intresse kanske en ledarroll och 
växla mellan produktområden passar bättre. Vill man  
bli väldigt bred ska man nog försöka byta bransch ett 
par gånger också.

Han menar att det första jobbet sätter tonen 
för karriären:
– Man ska givetvis följa sitt intresse, men också tänka på 
det som en investering i sig själv. Vilken kunskap kommer 
jag att få på arbetsplatsen? Vilket lärande kommer jag att 

HAN HAR ARBETAT som chef för GKN:s forskningscentra 
för additiv tillverkning vid Innovatums Produktions- 
tekniska Center, som brännkammaringenjör hos Volvo 
Aero med utveckling för JAS 39 Gripen, och han blev 
också ansvarig för bolagets utvecklingsavdelning för
rymdmunstycken. För att nämna något. Första oktober 
2012 blev Volvo Aero GKN-ägda och i dag arbetar Peter 
Emvin mycket med bolagets satsning på att bli tekniskt 
ledande inom jetmotorstrukturer:

– Jag samlar information från våra värdeflöden, våra 
program och vår marknadenhet för att hitta behov av 
nya teknologier. Jag scannar också med våra specialister 
vad som händer globalt hos institut, universitet, leveran- 

ta med mig vidare i karriären? Titta på de produkter som 
företaget gör, vad finns det för innehåll i de produkterna 
som jag kan lära mig av? Det är den viktigaste frågan en 
ung ingenjör bör ställa sig.

Vad tänker du om det faktum att det råder 
ingenjörsbrist?
– Det som slår mig är: vad konstigt, ingenjör som är så 
kul! Hur kan det vara så här? Finns det andra jobb som 
är roligare? Man får betalt för studielånen och lite till 
samtidigt som det är jättekul. Jag kan inte begripa varför 
folk inte köar till yrket, avslutar Peter Emvin.

Redan i sin ungdom visste Peter Emvin 
att det var ingenjör han ville bli. I dag 
är han ansvarig för teknologiplanering 
hos GKN Aerospace Sweden AB och 
kan se tillbaka på en lång karriär. Så, 
vilka är hans råd till unga ingenjörer?

TEXT: JOAKIM JOHANSSON 
FOTO: GKN AEROSPACE SWEDEN AB

Peter Emvin visar hur additiv tillverkning för- 
stärker Ariane 6-rymdmunstycket som idag  
industrialiseras i Trollhättan.

FRÅN REDAKTIONEN

Vår förmåga att 
göra ski l lnad.

Ibland handlar det om hundradels
sekunder. Andra gånger är det gruvlaster 
som ska koordineras. Eller komplexa 
trafikledningssystem som ska garantera 
säkerhet och framkomlighet. Gemensamt 
är att det krävs ett väl intrimmat team 
som tillsammans tar sig an hela jobbet.

Från starten för drygt tjugo år sedan 
har vi byggt upp vår organi sation för att 
kunna ta ett helhetsansvar i multidisci
plinära industriprojekt. Vi har utvecklat 
en projektförmåga utöver det vanliga. 

Och tillsammans med vår finansiella 
styrka kan vi erbjuda totallösningar som 
få andra kan komma i närheten av.

Läs mer om hur våra automations
lösningar har utvecklat och effektiviserat 
verksamheten för mängder av företag. 
Samtidigt som vi tillsammans gjort 
skillnad för människor och varit med 
och bidragit till ett lite bättre samhälle.

midrocautomation.se
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och kyla. Erik Lindeberg har ett annat förhållningssätt. 
Han är vd på ABECE – ett företag som utvecklar kompletta 
maskinsystem för tillverkare av betongtakpannor. Nästa 
år firar ABECE hundraårsjubileum. Men han blickar hellre 
framåt där de mest spännande lösningarna finns:

– Vår hundraåriga erfarenhet använder vi för att driva 
utvecklingen framåt mot visionen om den 100 procentiga,  
effektiva produktionslinjen.

Med världen som arbetsplats
Kunderna finns över hela världen. Över 90 procent av 
ABECE:s lösningar går på export till alla kontinenter. 
Man levererar alltifrån enstaka manuella maskiner till 
kompletta robotiserade produktionsanläggningar. All 
design, mekanik och automation konstrueras i huset.

– Den nya generationens takpannor behöver bli  
lättare, starkare och ha mindre behov av råmaterial. 
Våra lösningar sörjer för alla processteg, från hantering 
av råmaterialet till den färdiga betongtakpannan, redo 
och färdigpackad för leverans.

Maskinsystem och innovationer 
för världens tak

“Det har aldrig hänt så

mycket som just nu

i vår bransch”

SAND, CEMENT, VATTEN och oxidpigment. Råmaterialet 
används till betongtakpannor och finns över hela världen. 
Ändå är det sällan vi lyfter blicken och reflekterar över hus- 
taken som håller våra bostäder isolerade från värme, fukt 

Specialanpassade lösningar
Betongtakpannor är en universell produkt. Men alla 
kunder har unika förutsättningar och råmaterialet kan 
variera från land till land av geotekniska skäl. Därför 
kräver varje leverans individuella lösningar även om man 
använder sig av vissa gemensamma moduler och delar.

– Det är vår styrka att vi kan leverera totallösningar 
som möter upp mot olika behov. Vi har inte en katalog 
med färdiga maskiner. Projekten är ofta komplexa och 
alltid specialanpassade.

Framtidens betongtakpannor
Med ny teknik och högre tillgänglighet tar man flera 
viktiga kliv in i framtiden. Erik Lindeberg berättar om 
flera huvudspår. Ett är solenergin som måste utnyttjas 
och där takpannor behöver anpassas för de nya behoven. 
Området omgärdas av lite sekretess men Erik Lindeberg 
är övertygad om att framtidens takmaterial kommer att 
vara en kombination av betong med inbyggd solenergi.

– Det har aldrig hänt så mycket som just nu i vår 
bransch. Vi ligger steget före inom bland annat solenergi. 
Men vi tänker ta flera steg på en gång. Det ställer dock 
krav på att vi hittar rätt kompetens. Här finns utmärkta 
möjligheter för drivna ingenjörer att sätta avtryck.

Stort behov av kompetens
All utveckling som nu sker ställer stora krav på rätt 
kompetens. Även om kunderna finns över hela världen, 
är det i Nyköping allt sker. Komponenterna köps in från 
hela världen, men landar alltid först här.

– Alla lösningar designas, testas och byggs hos oss i 
Nyköping. Ingenjörer, tekniska säljare och konstruktörer 
sitter sida vid sida – men vi behöver bli fler.

PÅ ABECE JOBBAR man nära verkligheten och får se 
sina idéer förverkligas. Lösningarna får man följa från 
Nyköping till kundens fabriksgolv – över hela världen.

– Vi är ett förhållandevis litet bolag och jobbar tight 
tillsammans, men alla anställda har en nyckelroll på en 
internationell basis där tekniken genomsyrar allt,  
avslutar Erik Lindeberg.

Nya generationens takpannor över-
raskar vida över taknocken. På ABECE 
i Nyköping utvecklar man kompletta 

maskinsystem för tillverkning av fram-
tidens betongpannor. Nu söker man

ingenjörer och tekniker som gillar 
utmaningar – och att resa.

ANNONS

TEXT: EVA RYDINGER 
FOTO: PONTUS RUDOLFSON

Erik Lindeberg, vd. 

ABECE – med ursprung i AB Enstaberga  
Cementvarumaskiner – grundades 1919. Idag 
har ABECE hela världen som marknad och 
omsätter drygt 100 Mkr, där mer än 90 procent 
går på export.  
 
ABECE utvecklar och levererar kompletta 
maskinsystem till kunder över hela världen som 
tillverkar takpannor i betong. Alltifrån mindre, 
manuella maskiner till kompletta helautomatiska 
höghastighetsanläggningar. Mekanik och El/
Automation konstrueras i huset. Företaget finns 
i Nyköping och har ca 30 anställda.
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“Att vara en del av människors

livsförbättring är givande, det vi

gör påverkar folks liv”

Mikael Ekman, chefsarkitekt Migrationsverket.
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Verksamhetsnära 
it-utveckling på  

Migrationsverket
I framkant bland svenska myndigheter
På Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping arbetar 
cirka 450 personer med it och digitalisering inom DUA 
- Digitalisering- och Utvecklingsavdelningen. Korsfunk-
tionella team och agil utvecklingsmetodik används för 
att ta fram de bästa lösningarna. Verksamheten har
som ambition att ligga i framkant bland svenska myn-
digheter när det gäller digitalisering och teknik.

– Målet med vårt nya arbetssätt är att få ut värde till 
verksamheten snabbare. Arkitekternas medverkan i tea-
men medför att vi får med en strategisk styrning också. 
Det blir en bra balans mellan kortsiktig och långsiktig 
utveckling.

Ett initiativ pågår där man vill minimera tiden från 
idé till nytta. I några team har leveranstiden på nya 
funktioner minskat från 30 till 3 dagar. Man började 
med det nya arbetssättet i liten skala men utökar nu 
arbetet.

Människors liv står på spel – kvaliteten är viktig
– Vi arbetar för att etablera ett nytt arbetssätt där man 
kontinuerligt får återrapportera vad man har lärt sig. Ett 
syfte är att se om det blivit bättre på det sätt man trott 
och lära sig av testerna, förklarar Daniel Franzén.

Arbetssättet gör att man kan reglera och lättare för-
bättra vad som behöver anpassas. Daniel Franzén menar 
att det är en kulturförändring internt – man stärker 
teamen. Tekniken är viktig men meningen med allt de 
gör är att göra situationen bättre för sökande och
användare.

– Att vara en del av människors livsförbättring är 

VI HAR UNDER flera år arbetat med agila metoder och 
har under det senaste året utökat detta till att omfatta 
mer korsfunktionella team där bland annat utvecklare, 
testare, användbarhetsexperter och it-arkitekter arbetar 
tätare ihop med verksamhetsrepresentanter säger Daniel 
Franzén, lösningsarkitekt på Migrationsverket.

Migrationsverkets verksamhet täcker många områden; 
allt från asylsökande till handläggning av uppehålls- 
tillstånd, visumfrågor med mera. Verksamheten har  
krav på sig att vara effektiv och hålla hög kvalitet. För  
att lyckas med det arbetar man med kontinuerliga för- 
bättringar och försöker ständigt utveckla och effektivisera 
verksamheten med ett stort fokus på digitalisering.

– Det är många projekt på gång och flera av dessa ligger 
i teknikens framkant, vilket är jättespännande, berättar 
Mikael Ekman, chefsarkitekt på Migrationsverket.

givande. Vi har en sådan verksamhet där man vet att det 
arbete vi gör påverkar folks liv. Det handlar om respekt 
och att ge så bra stöd som möjligt till de medarbetare 
som ska ta de viktiga besluten, fortsätter Daniel.

Många innovationsprojekt
En delegation från Migrationsverket besökte i augusti 
sin motsvarighet i Tyskland vilket bland annat resulterat 
ett samarbete runt identitetslösningar.

– Vilka är de sökande? Det finns många intressanta  
identitetslösningar att använda sig av för att bättre 
kunna svara på den frågan. Automatiska språkanalyser 
och bildbiometri är exempel på två tekniker som man 
tillämpat med goda resultat i Tyskland och som nu ska
provas även i Sverige.

ETT ANNAT OMRÅDE man tittar på är automatisk tran-
skribering av arabiska namn till västerländskt format. 
Genom att skapa en gemensam standard för detta och 
införa den på både nationell och internationell nivå kan 
vi ge bättre service till sökande, samtidigt som vi ökar 
informationskvaliteten och minskar risken för miss-
förstånd.

PÅ MIGRATIONSVERKET UTFORSKAS ny teknik i innova- 
tionslabbet för att se vad som fungerar för verksamheten.

– Vi har idag tre innovationsteam igång som berör 
olika tekniker inom AI. Dessutom har vi ytterligare 
experimentella insatser inom översättningsområdet och 
framtida mobila hjälpmedel för handläggningsstöd, till 
exempel tekniker för Augmented Reality, säger Mikael 
Ekman.

– Innovationsmodellen bygger på att medarbetare 
kommer med idéer som sedan tas vidare och testas i  
innovationslabbet av ett team med olika kompetenser 
som sätts ihop för just det ändamålet. Tillsammans vet 
vi då både hur verksamheten och it fungerar och vilka
utmaningar våra medarbetare står inför i det dagliga 
arbetet. Ny teknik ska snabbare komma verksamheten 
och våra klienter till gagn. Det tjänar alla på, avslutar 
Mikael Ekman.

Spännande innovation och  
korsfunktionella team utmärker  

Migrationsverkets it-arbete. Genom att 
utvecklingsteamen arbetar nära verk- 
samheten fångar man upp kraven bra 

och kan snabbt få ut nya funktioner.

ANNONS

TEXT: OFELIA GRAAH HAGELBÄCK 
FOTO: MIGRATIONSVERKET

Teammöte i innovationslabbet.

Torbjörn Ekholm, innovationssamordnare.

I Sverige är Migrationsverket den myndighet 
som prövar ansökningar från personer som vill
bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka 
skydd undan förföljelse eller ha svenskt med-
borgarskap. Den operativa verksamheten är 
organiserad i geografiska regioner: Nord,
Mitt, Stockholm, Väst, Öst och Syd.  
 
På den nya Digitaliserings- och utvecklings- 
avdelningen jobbar cirka 450 personer som 
utvecklar och förvaltar myndighetens processer 
och dess IT- stöd.
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MILITÄRA UNDERRÄTTELSE- OCH SÄKERHETSTJÄNSTEN

Vill du veta 
mer om gtq cds 
åq öss inaaö 
eäq kömcdsr 
råjdqgds?
Kom till Armada och prata kod, teknik och säkerhet med 
Sveriges hemligaste arbetsgivare. 

På FRA, Must och Säkerhetspolisen jobbar några av de
bästa inom informationsteknologi, informationssäkerhet
och IT-säkerhet. Vill du också ha ett meningsfullt arbete
och bidra till Sveriges säkerhet?


