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Jenny Olsson är nationalekonom.
Hon har jobbat på Preem sedan 2001 
och som Biofuel Trader i fem år.

Per Kyhlberg har studerat på
Handels och Chalmers. Han har
jobbat åtta år på Preem och 
snart i tre år som Biofuel Trader.

På Preem är vi på väg mot  
2035 och vårt mål mot en mer  
hållbar framtid. Vill du också  
vara med på vår resa?  

Läs mer om vår stora om- 
 ställning och se våra lediga  
tjänster på preem.se

Jenny Olsson och Per Kyhlberg jobbar som biofuel traders.  
De köper och säljer förnybara råvaror och bränslen. De säkerställer 
också spårbarheten och ser till att klimatavtrycket blir så litet  
som möjligt – från källa till tank. 

En biofuel trader behöver ha koll på 
läget. Jenny och Per bevakar både den 
vegetabiliska och fossila oljemarknaden,  
de behöver vara uppdaterade på alla lagar 
och regler, ha koll på skatter, tullar, politik  
och teknik.

– Vårt uppdrag är att köpa det som 
ger mest reduktion av växthusgasutsläpp 
för pengarna. Vi utvärderar råvaror och 
komponenter utifrån en teknisk, etisk och 
ekonomisk aspekt, alltid med hållbarhet  
i fokus, berättar Per. 

– Vid handel med förnybara råvaror och 
bränslen är spårbarheten, som visar att 
hållbarhetskriterierna följs, viktigt.  
Hela produktionskedjan ska kunna här - 
ledas, säger Jenny. 

En av Preems styrkor är att företaget 
arbetar med hela kedjan och har stora 
möjligheter att påverka. 

Vilka är utmaningarna i ert jobb?
– Vi vill handla här och nu, men marknaden 

med bra råvaror är begränsad. Det är en 
utmaning som hela branschen står inför, 
säger Jenny.

Förnybara råvaror behöver dessutom  
en annan hantering än fossil olja. Jenny  
och Per nämner att det pågår många 
spännande utvecklingsprojekt just nu.  
De nya 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.

– Vi är med och skapar mycket nytt.  
Vi kan trigga igång affärsutveckling och  
vi jobbar tätt ihop med processingenjörer 
och produktionsplanerare på raffinade -
rierna, säger Per.

Vad är det roligaste med ert jobb?
– Vi får ständigt lösa problem och tänka 

utanför ramarna, börjar Per. 
– Vi har en ambitiös vision på Preem:  

Vi vill leda omvandlingen mot ett hållbart 
samhälle. Den ger oss både utmaningar  
och större handlingsutrymme, fortsätter 
Jenny.

– Det är roligt att både kunna förbättra  
på kort och lång sikt, avrundar Per.

Jobba för 
framtiden 
redan idag.

En bättre resa
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BORTA BRA MEN hemma bäst, brukar det låta. Och visst 
gäller det även arbetsmarknadsmässan THS Armada, fast i  
det här fallet när det gäller digitala möten kontra fysiska.  
Det tycker åtminstone årets projektledare Filip Rydén som  
är mer än glad över att årets event återigen utspelar sig på  
Kungliga Tekniska Högskolan.

– Även om det har fungerat bra digitalt, och vi har lärt 
oss mycket längs vägen, ser jag fram emot att äntligen få  
se studenter och företag träffas fysiskt igen. Det är något 
visst med mänskliga möten ansikte mot ansikte, en kvalité  

SVENSK INGENJÖRSKONST HAR format vårt lands historia.  
Precis som teknikens roll inte kunde understrykas nog på  
1900-talet tack vare snilleföretag som Asea, Alfa Laval, 
LM Ericsson och SKF som alla en gång grundats av ingen- 
jörer, kan den heller inte göras det idag. 

INGENJÖRSKONST ANVÄNDS I så gott som samhällets alla  
vertikaler och återfinns överallt i vår vardag. I framtiden 
ser vi ett ökat behov av ingenjörer inom miljö, infrastruk- 
tur, data/IT, gruvteknik och metall, hälsovård samt utbild- 
ning och forskning. Både i Sverige och utomlands. Inte 
minst för att klara den stundande klimatkrisen.

OM MAN DÅ tänker på att det examineras fem gånger  
så många ingenjörer idag som på slutet av 70-talet (då 
var det 1 500 per år, 2021 var det 7 300) kan vi bara före- 
ställa oss vilken innovationskraft vårt land besitter. Fram- 
över gäller det att få maximal utväxling för den.

Redaktör 
Gabriella Jerlström
gabriella.jerlstrom@borgowilli.se
+46(0)73 861 61 81

Affärsansvarig Borg Owilli
Fredrik Björnback 
fredrik.bjornback@borgowilli.se

Projektledare Borg Owilli
Felix Ehrlund
felix.ehrlund@borgowilli.se

Krönika  
Det bästa har inte hänt 
svensk ingenjörskonst än

Armadas projektledare:  
Nu hörs sorlet äntligen  
i KTH:s lokaler igen

FÖR ATT LYCKAS så bra som möjligt behöver vi allas 
perspektiv. På sidan 14 möter vi Réka Madaráz, medlem 
och volontär på Pink Programming. Hon understryker 
vikten av diversifierade arbetsgrupper. Hur ska vi annars 
få in våra olika synsätt i koden och i förlängningen i den 
teknik vi alla dagligen använder?

PÅ SIDAN 22 berättar Arlena Amiri som är Head of  
Advanced Engineering på Polestar om sin syn på samma  
ämne: Att mångfald är steg ett, men att det är först när vi  
placerar mångfald i en inkluderande miljö som vi ordent- 
ligt får ut de kreativa fördelarna.

UTÖVER INNOVATION ÄR genuint intresse och engage- 
mang element som ger resultat. Det belyser Fredrik 
Schäder från Arctic Space på sidan 14 och den forna KTH- 
studenten Maria Åstrand på sidan 10, som idag är Vice 
President Active Materials på Northvolt. 

EFTER ATT HA intervjuat alla dessa briljanta människor, 
och därtill hört studenternas tankar om framtiden och vad  
de ser fram emot i deras kommande karriärer på sidan 6,  
är jag mäkta imponerad. Sveriges ingenjörskonst spirar 
fortfarande. Något som inte bara baseras på min egen 
uppfattning av nämnda intervjupersoner, utan även på 
internationella rankningar där Sverige visas vara ett av 
världens mest innovationskraftiga länder. Både när man 
tittar på akademi och näringsliv. 

OCH IDAG 2022 har vi förhoppningsvis ytterligare en faktor  
som kan skruva upp geniknölarnas stimulans ytterligare, 
något som inte var lika omfattande på 1900-talet: ambi- 
tionen att inkludera en så stor variation av olika synsätt 
som möjligt. 

Projektledare Armada 
Filip Rydén
a@armada.nu  
+46(0)70 790 98 44

Produktionsledare
Jesper Pastrana
jesper.pastrana@borgowilli.se 

Grafisk Designer
Johanna Wiethüchter  
johanna.wiethuchter@borgowilli.se 

Tryck
Pressgrannar, Linköping

Borg Owilli 
Humlegårdsgatan 17, 114 46 Stockholm
Org nummer: 559016-5535
E-post: info@borgowilli.se 
Växel: +46(0)8 525 239 70

Foto omslag: Northvolt
Armada medföljer som bilaga 
i Ny Teknik, november 2022. 

GABRIELLA JERLSTRÖM,  
REDAKTÖR ARMADA

i dialogen som ibland går förlorad när den ska transpor- 
teras över skärmar, säger han.

PANDEMINS DIKTERADE FÖRUTSÄTTNINGAR omvandlades  
till kreativitet och förde med sig flera nya element som de  
i år valt att behålla, om än i annan tappning.

– Årets mässa blir en mix av det som tidigare fungerat 
bra både fysiskt och digitalt. Vi kommer fortsatt att ha en  
digital katalog där båda parter enkelt kan filtrera fram 
faktorer de letar efter. Studenter kommer också kunna 
boka in ett 1:1-samtal på tjugo minuter med de företag 
de är nyfikna på, i år i fysiska rum istället för över länk, 
säger Filip Rydén.

MÅLET MED ÅRETS mässa är att ha potentiella arbetsgivare  
riktade till samtliga program på KTH, inte bara de pro- 
gram med flest antal studenter.

– Vi har försökt locka en mix av olika företag till mässan,  
så att även de som läser mer nischade program som exem- 
pelvis kemister, arkitekter och elektroingenjörer hittar 
arbetsgivare de lockas att nätverka med, säger Filip Rydén.

EFTER ATT HA varit med och anordnat THS Armada de  
senaste tre åren, där han varit ansvarig för allt från trans- 

Efter två digitala år hålls nu äntligen THS  
Armada fysiskt igen. Här berättar arbets- 
mässans projektledare Filip Rydén om 
sina tankar kring återkomsten.

Medverkande: 146 utställare och företag.

Besökare: Målsättningen är 5 000 studenter.

Involverade i Armada: 246, varav 20 
i projektgruppen.

Armadamässan 2022

port och logistik till service, har Filip Rydén fått en viss 
erfarenhet. Och det mest väsentliga han tagit med sig 
handlar varken om flöden eller värdekedjor.

– Det absolut viktigaste när man jobbar med den här 
typen av event är att ha kul på vägen. Att kommunicera 
öppet och göra det till en social hobby lika mycket som 
en arbetsrelaterad upplevelse. Den verkliga lärdomen är 
hur mäktigt det är med tvärfunktionella samarbeten.

NÄR DET HÄR numret släpps ligger startskottet för THS 
Armada 2022 bara timmar bort. Alldeles strax får Filip 
Rydén höra det stigande sorlet ta plats i lokalerna, se  
studenternas framtidstro spira i ögonen och känna tim- 
mar som lagts på planering löna sig.
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Samverkan är motorn 
som driver Valneva

SUSANNA BODING ÄR utbildad inom kemiteknik och 
har en tjugoårig bakgrund inom läkemedelsindustrin. 
Tidigare arbetade hon på ett mycket stort läkemedels-
företag. Hon upplever en tydlig skillnad mellan de olika 
arbetsplatserna.

– Här på Valneva har vi ett tätt samarbete mellan av- 
delningarna och vi jobbar nära varandra för att uppnå 
gemensamma mål. Vi har stor chans att både bidra och 
påverka företagets framgång. Och att utvecklas. Jag har 
arbetat inom flera olika områden såsom utveckling och  
optimering av tillverkningsprocesser, support för produk- 
tion och under de senaste åren i ledarskapsroller som 
projektledare och som chef. Jag har lärt mig hur viktigt 
det är att skapa engagemang genom att involvera medar-
betarna, att få alla att jobba mot samma mål och att ha 
kul tillsammans. 

JOHAN FORSBERG KOMMER från bioteknikprogrammet 
och har tidigare erfarenhet inom processutveckling på ett  
annat läkemedelsbolag. Idag är han Development Engineer  
CTM på Valneva och jobbar med att skala upp läkemedels- 
processer för både interna och externa kunder. Han be- 
rättar att det projektbaserade arbetssättet innebär ständigt  
nya tekniker, ny utrustning och nya utmaningar.

– Vår avdelning uppfyller GMP-krav och har en bio- 
säkerhetsnivå så att vi kan tillverka kliniskt prövnings- 
material för virala vektorer och olika virus. Vi hjälper  
till med att ta projekten till kliniska studier. Det är ett 

VACCINFÖRETAGET VALNEVA specialiserar sig på utveck-
ling och kommersialisering av vacciner mot infektions- 
sjukdomar med ouppfyllda medicinska behov. När 
resandet minskade under pandemin fick den tidigare 
inriktningen mot resevacciner stå tillbaka. I stället valde 
företaget att utveckla och producera ett eget covidvaccin. 
Susanna Boding, Manager Manufacturing Support and 
Validation, fick uppdraget att sätta upp en process för 
aseptisk fyllning av det nya vaccinet. 

– Det var en enorm utmaning att på kort tid både ta 
fram ett nytt covidvaccin och att bygga en helt ny fabrik 
mitt under en pågående pandemi. Vi är jättestolta över 
arbetet som vi har lyckats genomföra. Nu har vi en helt 
ny modern anläggning för aseptisk fyllning, syning och 
packning, tack vare allas engagemang, kompetens och sam- 
arbetsförmåga. Det är fantastiskt! säger Susanna Boding.

mellansteg mellan utveckling och kommersiell produk-
tion, där det fortfarande finns inslag av utvecklingsarbete  
i uppskalningsprocessen.

JOHAN FORSBERG MENAR att nyckeln till att de lyckas väl  
är att man ser nyttan med samverkan och vad man som  
grupp kan åstadkomma för att bidra med att få ut nya 
läkemedel för ouppfyllda medicinska behov på marknaden. 

– På de stora företagen är man en liten kugge i hjulet, 
här är man en större del av helheten. Och det finns stora 
möjligheter att utvecklas hela tiden. Vi kan påverka det 
som händer, avslutar Johan Forsberg.

Susanna Boding och Johan Forsberg 
är överens. Det är samverkan, hög  

kompetens och en gemensam målbild  
som är nycklarna till Valnevas framgång. 

ANNONS

TEXT: EVA RYDINGER
FOTO: ADRIAN BECK

Johan Forsberg, Development Engineer CTM och Susanna Boding, Manager Manufacturing Support and Validation på Valneva.

”Vi har stor chans att

både bidra och påverka

företagets framgång.”

Valneva Sweden AB ingår i koncernen Valneva SE.  
Här tillverkas koleravaccin, Covid-19-vaccin samt  
kliniskt prövningsmaterial för nya vacciner. I verk- 
samheten finns teknisk personal, finans, IT, inköp,  
hr, legal och facility management. Valneva Sweden  
AB har cirka 170 medarbetare och ligger i Solna.

LÄS MER PÅ  /  WWW.VALNEVA.SE

VALNEVA
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Hon är en viktig kugge i  
Munters hållbarhetsarbete

masteruppsatsen under våren 2022 tog hon tillfället i  
akt att göra detta på sin arbetsplats. 

– Temat för uppsatsen var LCA, life cycle assessment.  
Det handlar om att gå ner på detaljnivå och göra beräk- 
ningar på produkternas miljöpåverkan, från produktion 
och hela vägen fram till återvinning. Under arbetets gång  
fick jag prata med de som designar produkterna, och 
verkligen lära känna företaget på djupet. Efteråt fick jag 
erbjudande om att stanna kvar på Munters i rollen som 
Technology Development Engineer, säger Astrid Ortis.

SEDAN I SLUTET av augusti 2022 är hon en del av ett team  
som jobbar med matematisk modellering och beräkningar.  
Astrid Ortis främsta arbetsområde handlar om energi- 
effektivisering – hur kan man minska energiförbrukningen  
från en avfuktare som ska hålla luften i en datacenterhall 
både torr och kall? Den typen av frågeställningar går 
Astrid Ortis och hennes kollegor till botten med. 

– Jag har ett väldigt roligt och dynamiskt jobb med stor  
variation. Nästa vecka ska jag åka till USA och träffa mina  
teamkollegor där. Tillsammans med våra kollegor i Kina 
ska vi ta fram en långsiktig plan för hur Munters ska arbeta  
med energieffektivisering. Syftet är att minska miljöpå- 
verkan från produkterna och samtidigt säkerställa att de  
fortsätter att vara attraktiva för kunderna ur en ekonomisk  
synvinkel, berättar Astrid Ortis. 

DET TEKNIKTUNGA FÄLTET som Munters verkar inom har  
historiskt sett varit mansdominerat. Talanger som Astrid 
Ortis ritar om landskapet. 

– Jag känner inte av att jag är i minoritet här på Munters.  
Som kvinna och en av de yngsta på Research & Develop- 
ment-avdelningen kan jag säga att jag kände mig välkom- 
men och respekterad från dag ett. Mina kollegor lyssnade  

FÖR ASTRID STARTADE resan till Munters på Stockholms  
universitet och kandidatprogrammet i fysik med inrikt-
ning miljövetenskap. Hon fastnade för Sverige och valde 
därför att läsa ett masterprogram inom hållbar energi- 
teknik vid KTH. Samtidigt började hon extrajobba  
på Munters Europe, ett svenskt företag som utvecklar  
och tillverkar energieffektiva och hållbara lösningar  
för luftbehandling.

– Jag lockades av Munters bredd. Dels är det ett stort 
industriföretag med ambitionen att ha en marknads- 
ledande position, dels bedriver man grundläggande forsk- 
ning inom företaget. Det finns otroligt många områden 
att arbeta med på Munters, allt från programmering och 
materialkemi till produktutveckling och design, säger 
Astrid Ortis. 

UNDER STUDIETIDEN JOBBADE Astrid Ortis som pro- 
grammerare på företaget. När det var dags att skriva 

direkt på mina idéer och bjöd in mig i diskussioner. Den 
goda arbetsmiljön är en bidragande faktor till att jag vill 
stanna kvar här i Sverige, säger Astrid Ortis.

FRAMÅT PLANERAR HON att vara delaktig i så många 
projekt som möjligt, och på sikt även starta upp egna 
projekt för att driva hållbar förändring.

– Men först ska jag komma in i min roll ordentligt, 
jag är ju fortfarande väldigt ny, skrattar Astrid Ortis. 

Intresset för hållbarhet tog 24-åriga 
Astrid Ortis hela vägen från hem-
landet Österrike till Sverige och 

Munters. Där är hon i dag en del  
av ett viktigt team som bidrar till 

energieffektivisering av produkterna 
som finns överallt i samhället.

TEXT: ALICE LINDÉN
FOTO: ADRIAN BECK

ANNONS

Munters är en världsledande leverantör av energi- 
effektiva lösningar för luftbehandling. Genom 
innovativ teknik skapar Munters experter ett 
perfekt klimat överallt i samhället. Munters 
största kunder finns bland livsmedelsföretag, 
läkemedelsbolag och datacenter.

Scanna QR-koden  
och läs mer om dina 
karriärmöjligheter.

LÄS MER PÅ  /   WWW.MUNTERS.COM 

MUNTERS

ASTRID ORTIS
Titel: Technology Development Engineer 
Utbildning: Kandidatexamen i fysik,  
inriktning miljövetenskap samt en master  
i hållbar energiteknik
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4 KTH-studenter som är

FRAMTIDENS INGENJÖRER
Vilka olika motiv ligger bakom viljan att bli ingenjör? Vad tar man med sig från sin  

utbildning? Och vad ska bli absolut roligast? Här berättar de nuvarande studenterna.

TEXT: GABRIELLA JERLSTRÖM    FOTO: PRIVAT

STUDENTERNA SVARAR

DANIEL ENGMAN, 25 ÅR
Andra året på en master i  

industriell ekonomi med inriktning 
mot produktutveckling.

”Framförallt är för att det är så brett. Det 
känns väldigt fritt i att om man testar på 
något jobb och inte trivs, kommer det all- 
tid finnas något annat man kan jobba med  
och jag uppskattar den flexibiliteten. Sen 
tycker jag att problemlösning är väldigt 
kul och det känns som att man får en bra 
utmaning och grundkompetens.”

CELESTE HOLM, 22 ÅR
Fjärde året på civilingenjörs- 

programmet, inriktning farkostteknik, 
masterprogrammet i teknisk fysik, 

med spår subatomär och astrofysik.

”Framförallt var det bredden på ut- 
bildningen, att man får göra så mycket 
olika saker. Men också att jag alltid  
gillat matematik.”

”Jag har alltid varit intresserad av att förstå  
hur världen runtomkring mig funkar och 
har ofta ställt frågan ’varför är det så?’ i 
skolan. I kombination med att jag tyckte 
om matte och fysik kändes ingenjör som 
ett passande val. Min bild av en ingenjör 
har alltid varit någon som ställs inför nya 
utmaningar varje dag och det är så jag 
själv känner mig stimulerad.”

EMMA HAGROT, 24 ÅR
Fjärde året på civilingenjörs- 

programmet, inriktning  
Medieteknik, master i datalogi.

”Att bli ingenjör innebär att komma  
fram till praktiska lösningar som är till 
nytta för människan vilket är av stor 
betydelse i dagsläget. Jag tycker att det 
är jättekul när man tillämpar inlärda 
teoretiska kunskaper i verkligheten för 
att skapa ingenjörsmässigt värde och 
så inser man sambandet mellan matte/
fysik och den riktiga världen. Numera är 
ingenjörskonsten så utbredd att det finns 
fler ingenjörsinriktningar som fångar 
intresset hos fler individer än någonsin.”  

KENAN GÜLER, 24 ÅR
Femte året på civilingenjörs- 

programmet, masterinriktning  
inom maskinkonstruktion.

VILKA INSIKTER TAR DU MED DIG FRÅN DIN UTBILDNING?2. 

”Att man aldrig kommer känna att man 
kan tillräckligt, det kommer alltid finnas 
mer att lära sig och man kommer alltid 
önska att man kunde mer. Det är något 
som verkligen både är lite frustrerande 
men också motiverande. Även att det 
finns så sjukt mycket drivna och inspi- 
rerande personer här i världen!”

”Största insikten jag fått under min tid på  
KTH är vikten av att jobba i grupper och  
hur man använder dessa grupparbeten för  
att angripa problem.”

”Att allting är svårt innan man lär sig det.  
Det är lätt att bli nedslagen precis när man  
börjar lära sig något nytt och det kan kän- 
nas svårt och trögt. Jag har insett att saker 
alltid kommer vara svåra precis när man 
börjar med dem, men det betyder inte att 
jag inte kommer bli bra på dem.”

”Min utbildning möjliggjorde för mig att  
förvärva en metodisk lösningsinriktad 
approach vid förekomst av problem. 
Jag tycker det är det största man vinner 
som en blivande ingenjör genom sin 
utbildning på högskolan, oavsett vilken 
utbildning man läser. Utöver det tar man 
med sig många andra specifika aspekter 
från sin utbildning till arbetsvärlden när 
man kommer ut på marknaden.”

VAD SER DU ALLRA MEST FRAM EMOT MED ATT KOMMA UT I ARBETSLIVET?3.

”Mycket att få inspireras och samtidigt lära  
sig av sina kollegor men också att man  
själv äntligen får sätta sina kunskaper på 
prov på riktigt. Det känns som att KTH 
ger grunderna men att man i arbetslivet 
verkligen kommer få lära sig använda det 
man nu kan! Det blir också kul att se och 
uppleva alla möjligheter som finns!”

”Att få komma ut och äntligen använda 
det jag lärt mig för att förhoppningsvis 
göra en skillnad!”

”Att känna att det jag gör har en riktig 
nytta för någon annan än mig själv. Jag 
trivs väldigt bra i mina studier, men det 
kliar lite i fingrarna efter att få skapa  
något och se dess resultat i verkligheten.”

”Jag ser mest fram emot att tillämpa  
mina inlärda teoretiska kunskaper i verk- 
ligheten tillsammans med mina kollegor 
för att skapa värde men också att göra en  
positiv inverkan på dagens största frågor 
som nya generationens ingenjörer!”

VAD FICK DIG ATT VILJA BLI INGENJÖR?1. 
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Hon hittar nya 
vägar på Epiroc

Kristin Nielsen, utvecklare och industridoktorand.

HON HOPPADE PÅ en programmeringstjänst utan tidigare  
programmeringserfarenhet, tog chansen att jobba från 
Australien och valde att bli industridoktorand. Kort sagt –  
Kristin Nielsen räds inte nya utmaningar. 

– 2010 läste jag teknisk fysik på Uppsala universitet och  
gjorde mitt exjobb på Epiroc. Då kom det ut en intern- 
annons. Automationsavdelningen behövde en mjukvaru- 
utvecklare, säger Kristin Nielsen och fortsätter:

– Jag lockades av den tjänsten eftersom jag ville lära mig  
att programmera, det hade jag inte gjort tidigare. Att de  
arbetade i tajta team på automationsavdelningen var också  
tilltalande. Jag sökte och fick tjänsten. Jag var gravid, men  
det var aldrig något problem för Epiroc. De valde att göra  
en långsiktig satsning. 

EPIROC TAR FRAM produkter och automationslösningar 
för gruvindustrin. Kristin Nielsen blev en del av teamet 
som utvecklar styrsystemet till underjordslastare. Efter 
några år dök det upp ett erbjudande om att åka på ett 
längre uppdrag i Australien, och arbeta från Epirocs 
kundcenter där. Kristin Nielsen tog med sin familj och 
stannade i Perth i ett år.

VÄL HEMMA IGEN var det dags för nästa utmaning. Kristin  
Nielsen hoppade på Sveriges största forskningsprogram;  
WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software  
Program, och blev industridoktorand. Sedan fyra år till- 
baka går Kristin Nielsen en forskarutbildning inom ramen  
för sin anställning.

– Min forskning handlar om att lokalisera maskiner  
och fordon i gruvor. Ovanför markytan använder vi oss 
av gps, men det fungerar inte i underjorden, säger hon 
och fortsätter:

– Här använder vi laserskanners som sitter monterade 
på fordonet, och jämför resultatet med en karta över om- 
rådet. Min forskning handlar om underjordslokalisering 
i en föränderlig miljö. Underjordsgruvor ändrar ju sig 
hela tiden när vi driver nya gångar.

NU HAR KRISTIN NIELSEN bara doktorsavhandlingen kvar.  
Förhoppningen är att doktorstiteln ska öppna dörren för 
tekniskt avancerade arbetsuppgifter på Epiroc framåt.

– Jag ser också fram emot att bli en del av ett team igen,  
det har jag saknat, säger Kristin Nielsen.

Utvecklaren och industridoktoranden 
Kristin Nielsen drivs av att prova nya 
saker och vill maxa sin personliga ut-
veckling. Det får hon göra på Epiroc.

ANNONS

Epiroc är en global produktivitetspartner för  
gruv- och infrastrukturindustrin. Bolaget ut- 
vecklar och tillverkar borriggar, bergbrytnings- 
och anläggningsutrustning, och tillhandahåller 
förstklassig service.

LÄS MER PÅ  /  WWW.EPIROC.COM

EPIROC

TEXT: ALICE LINDÉN 
FOTO: ADRIAN BECK

”Min forskning handlar om

underjordslokalisering i en 

föränderlig miljö.”

och SSAB har en framtidsvision som jag tror på, säger 
Elin Luedtke, som har läst en master i energisystemteknik  
på Uppsala universitet.

ELIN LUEDTKE HAR varit på SSAB i sex månader nu och 
har hunnit delta i ett flertal projekt.

– Mitt mål var att jobba brett, och det har jag verkligen  
fått göra. I ett projekt var syftet att undersöka hur SSAB kan 
använda restvärme från produktionen. Ett annat projekt  
handlade om hur vi kan ställa om nuvarande processer 
för att producera en helt ny typ av produkt, berättar  
Elin Luedtke.

MARTINA SJÖLANDER KOM till SSAB och avdelningen 
digital transformation i september. Här jobbar teamen 
med att hitta nya digitala lösningar för produktionen. 
Framåt kommer Martina Sjölander bland annat att delta  
i ett projekt inom förändringsledning.  

– Jag har fått en väldigt bra start på mitt traineeprogram.  
Jag får möjligheten att nätverka med många inom bolaget,  
arbeta med relevanta frågor och utveckla mitt perspektiv 
kring hur en stor processindustri fungerar. Som student 
är det lite svårt att se framför sig vad man skulle kunna 
jobba med, men så fort jag kom in här såg jag konkreta 
möjligheter, säger Martina Sjölander.

ELIN LUEDTKE OCH MARTINA SJÖLANDER fick båda ut- 
märkelsen ”Årets Female Leader Engineer” efter att ha 
gått programmet med samma namn. Vinsten bestod bland  
annat av ett skräddarsytt traineeprogram. De unga ingen- 
jörerna valde att göra en av tre så kallade traineerotationer  
på SSAB, företaget som siktar på att bli först i världen att  
erbjuda fossilfritt stål – och som vill ha med sig kvinnliga  
ledare på denna resa.

– Jag ville vara på ett företag som jobbar mot ett större 
mål, och det gör SSAB. Jag såg att jag kunde komma nära  
beslutsfattandet här, eftersom alla divisioner jobbar mot  
att driva omställningen till fossilfritt stål inom sina an- 
svarsområden, säger Martina Sjölander, som har läst 
högskoleingenjörsprogrammet maskinteknik samt en 
master i industriell analys på Uppsala universitet.

– Jag gick mycket på magkänsla när jag skulle välja 
företag. För mig är det viktigt att bidra till en bättre värld,  

Elin Luedtke och Martina Sjölander 
vann en unik möjlighet att kickstarta 

sina arbetsliv på SSAB. ”Här kan  
jag bidra till en bättre värld, säger 

Elin Luedtke.”

ANNONS

TEXT: ALICE LINDÈN
FOTO: SSAB

Morgondagens ledare 
tar plats på SSAB

Elin Luedtke, Market Development Trainee 
och Martina Sjölander, Trainee på SSAB.

SSAB är ett globalt stålföretag som är världs- 
ledande inom höghållfast stål och relaterade 
tjänster. SSAB siktar på att bli det första stål- 
företaget i världen att erbjuda fossilfritt stål 
på marknaden 2026, och att i stort sett ta bort 
koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet 
kring 2030. 

LÄS MER PÅ  /  WWW.SSAB.COM/KARRIAR

SSAB

”Jag har fått en väldigt bra

start på mitt traineeprogram.”
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FÖR DIN TRYGGHET.
FÖR VÅR DEMOKRATI.

VARJE DAG.
ÅRET OM.

Kom och träffa oss 
i biblioteket!

Utforska möjligheterna hos oss
Läs mer på fra.se/jobb
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Scania är ett globalt företag och marknads-
ledande inom hållbara transporter. Scanias fram- 
gångar bygger på deras kärnvärden. Över 17 000
medarbetare i Sverige och 50 000 i världen, bidrar  
i resan mot ett hållbart transportsystem.
 
LÄS MER PÅ  /  SCANIA.COM/CAREER

SCANIA

Xylem är ett ledande globalt vattenteknikföretag 
med ett åtagande att utveckla innovativa tekniska 
lösningar för världens vattenutmaningar. Xylems 
produkter och tjänster förflyttar, behandlar, analys- 
erar, övervakar och återför vatten till miljön för 
allmännyttiga företag, industri, bostäder och 
kommersiella byggnader samt inom jordbruk.

LÄS MER PÅ  /  WWW.XYLEM.COM/SV-SE 

Lär dig mer om Xylem i 
podcasten Work At X, en 
karriärpodd för ingenjörer 
och ingenjörsstudenter.

 

XYLEM

Program – ett globalt utvecklingsprogram för ingenjörer 
på bolaget som är i början av sin karriär. Programmet
pågår under ett år och Benjamin Solem blev en av de 
sexton utvalda.

– Det var jättekul att få förtroendet. Jag hade bara jobbat 
här i drygt ett år och det känns bra att Xylem redan då 
valde att satsa på mig. Det är jag och två personer från
Storbritannien, de övriga är utomeuropéer, säger han.
 
GRUPPEN HANN TRÄFFAS under en vecka i Italien i 
februari, sedan spred sig coronaviruset i Europa. De 
planerade träffarna i USA och Indien blir istället digitala.

– Vi får lära oss nya sätt att tänka, utveckla oss som 
personer och vidga våra nätverk. Gruppen bedriver också 

– De skapade en roll åt mig i gruppen – som arbetar med 
vatteninfrastruktur – där jag gjorde mitt examensjobb. 
Idag är jag utvecklingsingenjör inom materialteknik. Vår
FoU-grupp arbetar med Flygt, ett av Xylems cirka fyrtio 
varumärken, där vi har fokus på avloppshantering, säger 
Benjamin Solem.

XYLEM TILLVERKAR OCH utvecklar vattentekniklösningar, 
som pumpar, vattenreningssystem och tryckstegrings- 
anläggningar. En av Xylems grundpelare är innovation och 
ska vara i absolut framkant när det kommer till vatten- 
tekniklösningar. Därför anordnar bolaget bland annat 
Innovation and Technology Leadership Development 

ett projekt som ska utmynna i ett förbättringsarbete på
exempelvis en process eller produkt. I december ska vi 
presentera vår lösning för höga chefer inom bolaget, 
säger Benjamin Solem.

BENJAMIN SOLEM BERÄTTAR att han stortrivs på Xylem. 
Rollen är skapad utifrån hans intressen, materialutveck-
ling och hållfasthetsberäkningar, och han får varje dag 
arbeta med en av våra viktigaste samhällsfrågor – vatten.

– Xylem arbetar för att säkerställa en av de mest grund- 
läggande basfunktionerna som finns, både utifrån ett 
svenskt och globalt perspektiv. Det är ett arbete som jag
brinner för och vill fortsätta med, avslutar han.

Benjamin Solems resa på Xylem  
började när han gjorde sitt examens- 
arbete på bolaget 2018. Han stude- 
rade då civilingenjörsutbildningen i 
materialdesign på KTH, och direkt 

efter att ha presenterat arbetet  
blev han anställd.

ANNONS

TEXT: TOBIAS BÅTH 
FOTO: ADRIAN BECK

Stora karriärmöjligheter  
på Xylem

Benjamin Solem, utvecklingsingenjör på Xylem.

”Jag drivs av att vara en 
del i en förändring”

Elin Lundström, processingenjör på Scania.

ELIN LUNDSTRÖMS FÖRSTA kontakt med Scania var när  
hon studerade till civilingenjör inom Design och pro- 
duktframtagning på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.  
Parallellt med sina studier deltog hon i programmet Scania  
Student Intro som avslutades med ett exjobb på Scania. 

– Jag märkte snabbt att Scania hade en väldigt stark och  
stödjande gemenskap där varje individ fick möjlighet att 
växa och lyckas. Alla jag mötte var väldigt välkomnande 
och delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter, 
berättar Elin Lundström.

INSPIRERAD AV SIN nyvunna entusiasm för Scania, sökte 
hon till ett ingenjörsprogram där hon under ett års tid fick  
möjlighet att uppleva Scanias olika områden genom fyra 
rotationer med placering på utveckling, inköp, produktion  
och marknad.

– Genom programmen fick jag möjlighet att lära känna  
företaget och dess arbete inom elektrifiering och hållbar- 
het, samt att utöka mitt nätverk och se vilka karriärmöjlig- 
heter som finns. Scania är så mycket mer än bara lastbilar.

ATT DET BLEV ingenjörsyrket föll sig naturligt då hon alltid  
varit intresserad av matematik och fysik.

– Jag valde programmet på KTH för dess bredd och för 
att det verkade roligt. Jag är intresserad av samverkan  
mellan människan och teknik och hur man ska tänka när  
man tar fram en produkt med användaren i fokus.

JUST NU ARBETAR Elin Lundström som processingenjör 
på axlar och växellådsmonteringen i produktion, där hon  
tillsammans med teamet kravställer, planerar och koordi- 
nerar arbetet med inköp av utrustning för kommande 
produktintroduktioner. 

– Jag tycker om variationen på arbetsuppgifter och att 
ingen dag är den andra lik. Jag gillar tempot och att det 
händer saker som måste lösas direkt. Man får lära sig 
tekniken och får förståelse för produkten på ett annat sätt  
när de prövas i praktiken.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD är två frågor hon brin- 
ner för och hon vill inspirera kvinnor att välja en framtid  
inom teknik.

– Jag vill vara en del av förändringen och bidra till en 
bättre värld – och på Scania har jag den möjligheten. 

Den unika och stöttande  
företagskulturen och möjligheten  

till vidareutveckling gjorde att  
Elin Lundström valde Scania. Idag 
arbetar hon som processingenjör  

i Södertälje och stormtrivs.

ANNONS

TEXT: MÄRTA HOLMERIN 
FOTO: PEGGY BERGMAN

”Jag tycker om variationen

på arbetsuppgifter och att 

ingen dag är den andra lik.”



10

THS Armada

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BORG OWILLI

ORTHVOLT GRUNDADES 2016 när Peter 
Carlsson och Paulo Cerruti kom från 
Tesla till Sverige för att etablera ett bat- 
teribolag. Sedan dröjde det inte länge  
förrän de växte ur start-up-etiketten. 
Idag har företaget 3 000 anställda och 

är lokaliserat i flertalet städer utspritt över olika länder, 
med huvudkontoret i Stockholm.

– Vårt existensberättigande är helt och hållet kopplat 
till hållbarhet. Vi tillverkar världens grönaste batteri. Om  
en vanlig cell bidrar med 100 kilo koldioxid ska vi inte 
bidra med mer än 10 kilo CO2 över hela värdekedjan. 

”Jag vill blicka tillbaka  
och se att Northvolt 

gjorde skillnad”

Det är ett tydligt statement som vi strävar helhjärtat efter  
att leva upp till, säger Maria Åstrand, Vice President 
Active Materials.

I SIN ROLL på Northvolt ansvarar Maria Åstrand för rå- 
materialsourcing. I dagsläget finns det inget material som  
inte på ett eller annat vis är under luppen. Allt från kobolt  

För att förklara uttrycket rätt person på rätt plats skulle man kunna 
använda KTH-alumnen Maria Åstrand som levande praktexempel. 

Med ett genuint hållbarhetsengagemang både på och utanför 
Northvolt utforskar hon ständigt nya, grönare material.

ELEKTRIFIERING

TEXT: GABRIELLA JERLSTRÖM      FOTO: NORTHVOLT

till litium har sina baksidor – något de är medvetna om 
och hela tiden försöker utmana.

– Elektrifieringen är avgörande för den gröna omställ- 
ningen. Vi måste komma bort från fossila bränslen, inte  
bara i bilindustrin, utan i industrin i sin helhet. På North- 
volt jobbar vi dels för en omställning här och nu, dels för att  
blicka framåt mot ännu mer hållbara lösningar än dagens,  
säger Maria Åstrand och fortsätter:

– Med hjälp av vår forsknings- och utvecklingsavdelning  
testar vi oss fram till nya material och tillverkar prover till  
kunder som kan testas och valideras i applikation. Vi är 
ständigt på jakt efter nästa generations råvarumaterial.

“Vi tillverkar världens

grönaste batteri.”

N
Maria Åstrand drivs av sin passion för det tekniska lärandet och tanken på nästa generations framtid.
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från Sydamerika eller Australien, vilket tyvärr ofta inne- 
bär antingen miljöovänliga processer för den närliggande  
stadsmiljön eller långa transportsträckor. Vi vill korta 
värdekedjan och stärka den i Europa. 

Utbildning: Materialvetare på KTH

Gör på fritiden: Vistas utomhus, både på  
vintern och sommaren. Snickrar på huset, fixar  
i trädgården och går långa promenader. 

Maria Åstrand

KUNDERNA FINNS TILL största delen inom segmentet auto- 
motive, men även gruvindustri och genom det senaste 
USA-baserade förvärvet också inom aerospace.

– Alla företag världen över behöver batterier för att 
säkerställa sin framtida affär. Vi kommer också se stor till- 
växt inom energilagring desto mer vi gör förflyttningen 
från fossila energikällor till gröna, eftersom fossilfri en-
ergi som vindkraft tenderar att vara intermittent, det vill 
säga att den inte ger en jämn distribution över dygnet 
eller från dag till dag, säger Maria Åstrand.

FÖR ATT SAMHÄLLET ska lyckas med omställningen behövs  
ingenjörer från alla områden. På Northvolt jobbar de 
aktivt med att utbilda universiteten om vilka kunskaper 
som behövs för att stärka framtidens arbetsmarknad. 
Exempelvis försöker de påvisa behovet av kurser som 
behandlar ämnet batterier.

– Vårt uppdrag är att bygga en industri som inte ännu 
finns i Europa, där innovationerna och kompetensen 
behöver utvecklas längs vägen, inom allt från kemi och 
materialvetenskap till systemdesigners, matematiker och 
programmering. Vi behöver säkerställa att vi hela tiden  
ligger i framkant i områden som återvinning, katod- och 
cellutveckling samt elektrifiering, säger Maria Åstrand.

OM MARIA ÅSTRAND fick ge ett tips till framtida ingenjörer  
skulle det vara att inte bredda sig för tidigt, utan att istället  
våga specialisera sig.

– Man kan vara en skicklig fysiker och sedan skola om  
sig till projektledare. Det är svårare att göra tvärtom. Djup  
detaljkunskap i våra grundämnen kommer att efterfrågas  
framöver. Det är inte lika många som har den kompe-
tensen, som den mer generella tillämpade.

DESSUTOM TROR HON att studenter behöver exponeras 
tidigare av samhällsutmaningarna för att förstå vad det 
kommer mynna ut i.

”Elektrifieringen är avgörande

 för den gröna omställningen.”

– Först när man förstår hur teori och praktik hör ihop 
kan man skapa sig en helhetsbild. Jag tror att ingenjörer i  
högre utsträckning behöver komma ut i industrin under  
tiden de studerar, precis som vi behöver utbilda universi- 
teten i vilken kompetens som behövs för att stärka fram- 
tidens arbetsmarknad. Det är ett arbete från två håll, säger  
Maria Åstrand och fortsätter:

– Det är precis som med klimatutmaningarna. Det är 
enklare att bry sig om miljön om man är ute och vistas 
i den, om man ser vad vi har att vara rädda om och hur 
den påverkas.

JUST HÅLLBARHETSINTRESSET HAR alltid varit en hjärte- 
fråga för Maria Åstrand, både på jobbet och privat. Något  
hon hyllades för när hon 2021 blev vinnare av Stora Ingen- 
jörspriset i Hållbarhet 2021.

– Även om jag tilldelades priset är det för mitt teams 
gemensamma arbete. Vi har arbetat med ett projekt som  
handlar om att skapa en hållbar litiumvärdekedja i Europa,  
med en fabrik i Portugal. Litium kommer annars främst 

“Jag känner stark tillfreds-

ställelse av att bidra till

samhället med mitt arbete.”

PÅ ETT PERSONLIGT plan drivs hon av framför allt två 
saker: en passion för det tekniska lärandet och nästa 
generations framtid.

– Jag är materialvetare i grunden. Det ligger i min natur  
att vara nyfiken på varför material beter sig som de gör 
och hur man kan optimera dem i olika applikationer. 
Även om jag har en chefsroll och älskar att arbeta med 
människor, skulle jag aldrig vilja vara utan de djupa tek- 
niska diskussionerna, säger Maria Åstrand och tillägger:

– Sedan drivs jag av mina döttrar som ständigt utmanar  
mig. De får mig att testa mina idéer mot mina värderingar.  
Jag är extremt syftesstyrd och känner stark tillfredsställelse  
av att bidra till samhället med mitt arbete. 

PÅ FRÅGAN OM var hon ser Northvolt om 10 år är  
svaret enkelt.

– Jag vill att människor ska se tillbaka på Northvolt som  
en möjliggörare i ett viktigt skede. Inte bara kunder och 
investerare, utan personer från hela samhället. Jag vill att  
de ska se oss som ett företag, som tillsammans med andra  
aktörer, såg till att vi lyckades vända den negativa trenden  
som finns idag med temperaturökning världen över.

Den kliniskt rena arbetsmiljön i Northvolt Labs, Västerås.



12

THS Armada

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BORG OWILLI

Allt du vill veta innan du 
signerar anställningsavtalet

det snarare upplevs som seriöst att ta hem avtalet för att 
läsa igenom villkoren ordentligt, säger Erik Thelander 
och fortsätter: 

– Då kan man även höra av sig till oss för att bolla kring  
innehållet. I dag är det ganska vanligt att företag skriver in  
begränsande villkor. Ett exempel är konkurrensklausuler  
som hindrar den anställde från att börja jobba hos en 
konkurrent en tid efter avslutad anställning. Vad få kanske  
känner till är att företag inte får använda den här typen 
av klausuler slentrianmässigt. Skickar du in anställnings- 
avtalet till vår granskningstjänst kan vi hjälpa till att reda 
ut vad som gäller.

ERIK THELANDER TRYCKER också på vikten av att kolla 
direkt om arbetsplatsen har kollektivavtal. Finns detta 
kommer du enbart behöva fokusera på att förhandla om 
lönen, då de vanligaste och viktigaste anställningsvill- 
koren redan är på plats. 

– Har arbetsplatsen som du vill börja jobba på inte kol- 
lektivavtal behöver du själv fånga upp delarna som saknas  
i ditt anställningsavtal. Det kan handla om årlig löneför- 
höjning, tjänstepension och övertidsersättning. Går inte 

ERIK THELANDER ÄR facklig rådgivare på Unionen, och 
lite av en expert på det här med anställningsavtal. Hans 
främsta tips till studenter som står inför avtalsskrivning 
är simpelt – våga be om tid. Tre dagars betänketid är fullt  
rimligt, menar han.

– Många upplever att de måste skriva på direkt på 
plats för att visa hur gärna de vill ha jobbet. Jag menar att  

chefen med på att lägga till dessa förmåner är det ett bra 
läge att förhandla om extra lön, för att själv kunna inves-
tera i tjänstepension exempelvis, menar Erik Thelander.

KOLLEGAN SARA-LI ERIKSSON som jobbar med Unionens  
studentverksamhet berättar att en del studenter får höra 
från arbetsgivare att allt redan är förhandlat med kollek- 
tivavtalade löner. 

– Det här stämmer inte riktigt. Kollektivavtalet har 
superbra förmåner, men lönen är inte spikad. Den an- 
ställde har alltid rätt att förhandla om sin egen lön. Jag 
förstår att man som nyexaminerad är hungrig på jobb, 
men det betyder inte att man ska lägga sig platt. Ta fighten  
kring lönen, annars riskerar du att halka efter redan från 
start, säger Sara-Li Eriksson. 

– Se även till att lönen är förhandlad och klar innan du  
börjar på ditt nya jobb. Jag får samtal från personer som 
berättar att arbetsgivaren har lovat 3 000 kronor extra när  
provanställningen går över till en tillsvidareanställning, 
men finns det inte på papper står ord mot ord och det 
blir nästan omöjligt att bevisa vad som är bestämt, säger 
Erik Thelander.

STUDENTMEDLEMMAR I UNIONEN kan, precis som yrkes- 
verksamma medlemmar, höra av sig och få kostnadsfri 
rådgivning kring allt inom anställning och jobb. Erik 
Thelander och Sara-Li Eriksson trycker på att det är bättre  
att reda ut frågetecken innan signaturen står på avtalet.

– Sedan är du såklart välkommen att höra av dig även  
under anställningen för att bolla, inför nästa löneförhand- 
ling exempelvis, tipsar Erik Thelander.

Anställningsavtalet ligger framför dig.  
Du konstaterar snabbt att många  

formuleringar känns luddiga – och är 
det inte några punkter som saknas? 

Unionens Erik Thelander reder ut vad du  
behöver ha koll på innan du skriver på. 

ANNONS

Sara-Li Eriksson, värvare och Erik Thelander, facklig rådgivare på Unionen.

Unionen är Sveriges största fackförbund med 
drygt 685 000 medlemmar. Unionen bedriver  
även studentverksamhet, genom Unionen  
Student. Alla som studerar på universitet, yrkes- 
högskola eller högskola och som siktar på jobb  
i det privata näringslivet kan bli medlemmar för  
0 kronor. Som medlem får du kostnadsfri råd- 
givning samt tillgång till tjänster som granskning 
av avtal och vägledning kring hur du skriver ett 
bra cv.

Scanna QR-koden och 
rivstarta din karriär.

LÄS MER PÅ  /  WWW.UNIONEN.SE

UNIONEN

TEXT: ALICE LINDÉN 
FOTO: ADRIAN BECK

”Ta fighten kring lönen,

annars riskerar du att halka

efter redan från start.”
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De är med och utvecklar 
framtidens Swedbank

derna. Nu får man som utvecklare på Swedbank större 
möjligheter att själv driva på affärsutvecklingen och leve- 
rera nya tekniska lösningar snabbare. Våra team kan skapa  
användarvänliga funktioner som når kunderna samma 
vecka, eller till och med samma dag.

KOLLEGAN ELVIRA BLIXT, som har jobbat som mjukvaru- 
ingenjör på Swedbank i snart sju år, menar att det som 
sker på banken nu bara är början.

– Vi befinner oss just nu i en förändringsresa och digi- 
taliseringsresa där vi har kommit en bit på vägen, men 
det är mycket kvar att göra, säger hon.

ELVIRA BLIXT ÄR en del av teamet Fusion som äger en 
portal som ska underlätta det dagliga arbetet för bankens  
handläggare. Tidigare har dessa tjänstemän arbetat i 
många olika digitala system, men nu utvecklar teamet en  
helhetslösning som samlar de kritiska funktionerna i en 
och samma portal. 

– Jag ser fram emot måndag morgon då jag får komma  
tillbaka efter helgen och fortsätta jobba. Mycket för att  
teamet är som en andra familj. Man behöver aldrig känna  
sig ensam i sin uppgift. Vi har många olika kunskaper 
inom teamet vilket gör att vi tillsammans löser de flesta 
problem, men vi har också dagligt samarbete med andra 
team, säger hon.

DET PÅGÅR EN intensiv förändringsresa inom bankvärlden  
just nu, med digitaliseringen som motor. Detta är påtag- 
ligt på Swedbank. David Skeppstedt har varit i hetluften  
här i snart tre år. Han kom först in som konsult, och an- 
ställdes som mjukvaruingenjör sommaren 2021. Det var 
de trevliga kollegorna och möjligheten att få vara med 
och driva ett stort förändringsprojekt som fick honom 
att ta det steget. 

– Vi håller på att byta ut en gammal monolitplattform 
mot en så kallad microtjänst-plattform. Rent praktiskt 
handlar det om att våra team nu får större teknisk frihet 
när de ska utveckla nya tjänster och produkter. Parallellt 
med den tekniska förändringen sker även en kulturell för- 
ändring, där teamen själva får ta en idé från ax till limpa,  
berättar David Skeppstedt och fortsätter: 

– Tidigare har man fått bygga sin lösning, för att sedan  
lämna över den till någon annan som levererar till kun- 

ELVIRA BLIXT OCH DAVID SKEPPSTEDT vill se gruppen av 
ingenjörer och utvecklare på Swedbank växa. Behoven är  
stora och möjligheterna många, enligt kollegorna. Här 
finns team inom allt från user experience till IT-säkerhet,  
som behöver stöttas upp framåt. 

– När jag sökte jobb efter mina studier såg jag inte 
banken som en potentiell arbetsplats. Jag visste inte det 
jag vet i dag, att IT- och teknikdelen här på Swedbank  
är både stor och viktig. Utvecklarna ser bland annat till 
att betalsystemen och internetbanken fungerar, funk-
tioner som är oerhört viktiga för vårt samhälle, säger 
David Skeppstedt. 

– Dessutom är det här ett företag där man ges möjlig- 
heter att hitta en passande riktning. Vi uppmuntras att 
utvecklas inom det vi är bäst på. Man kan börja i en roll  
för att sedan röra sig vidare om man drivs av något sär- 
skilt inom teknikfältet, konstaterar Elvira Blixt. 

Mjukvaruingenjörerna Elvira Blixt 
och David Skeppstedt tänkte inte att 
bankvärlden var något för dem innan 

de klev in på Swedbank. Då uppen-
barade sig en arbetsplats där det 

vibrerar av teknikutveckling.

Swedbank är den ledande banken med över  
7 miljoner privatkunder och 600 000 företags- 
kunder på våra fyra hemmamarknader Estland, 
Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen är 
också verksam i övriga Norden, USA och Kina. 
Tillsammans gör vi ditt finansiella liv enklare.

LÄS MER PÅ  /  WWW.SWEDBANK.SE 

SWEDBANK

ANNONS

TEXT: ALICE LINDÉN 
FOTO: ADRIAN BECK

ELVIRA BLIXT
Titel: Software Engineer 
Utbildning: Civilingenjör med 
inriktning datateknik, KTH

DAVID SKEPPSTEDT
Titel: Software Engineer 
Utbildning: Civilingenjör med 
inriktning datateknik, KTH

”Vi uppmuntras att utvecklas

 inom det vi är bäst på.”
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– Det kan låta som science fiction, men det finns planer  
på att investera i rymdbaserad solenergi från europeiskt 
håll. Oerhört spännande och något som vi gärna ser att 
Arctic Space kan bidra till att göra verklighet av.

I DAGSLÄGET ARBETAR Arctic Space bland annat med in- 
stallation av antennsystem på hög latitud i norra Sverige.  
Satelliter som rör sig i en polär omloppsbana får avsevärt  
längre kommunikationstid jämfört med om antenner 
placeras närmare ekvatorn, vilket resulterar i mer data 
per investerad krona för kunden.

DESSUTOM SAMARBETAR ARCTIC SPACE tätt med Eco-
DataCenter, världens mest klimatpositiva datacenter. 
Samarbetet mellan parterna möjliggör en allt-i-allo-lösning  
som gör det möjligt för Arctic Space att skala upp sin affär,  
utan att tumma på säkerhet eller pris.

– Arctic Space erbjuder en unik kombination av säker 
satellitdata i realtid som är fri från klimatpåverkan . Det är  
helt fantastiskt, kan vara världsunikt, säger Fredrik Schäder.

TROTS ATT BOLAGET är ungt rent tidsmässigt, har de redan  
landat flera internationella mångmiljonaffärer, ett tydligt 
kvitto på att det finns efterfrågan i branschen.

– Vi ser fram emot en spännande tillväxtresa och hoppas  
kunna få ombord nya, nyfikna talanger. Vi hoppas på fler  
ingenjörer till Norrland nu när kartan ritas om. Sverige 

VI VET INTE mycket om rymden, men vi vet att den 
rymmer mer än vad vi har vetskap om idag. Trots dess 
outforskade potential har de relativt tomma områdena i 
universum som finns utanför himlakropparnas atmosfär 
blivit alltmer tillgängliga för företagsamma syften.

– Jag vill att vi ska använda rymden för att skapa nytänk- 
ande möjligheter som vi kan dra nytta av på jorden – inte  
för att i första hand tjäna pengar utan tanke på jordens 
resurser, säger Fredrik Schäder, en av fyra grundare till 
Arctic Space och fortsätter:

har en rik innovationshistoria som vi vill förvalta vidare, 
säger Fredrik Schäder och tillägger:

– Det viktigaste för Arctic Spaces uppfinningsrikedom 
är det genuina intresset. Om människorna på bolaget trivs  
och frodas så kommer bolaget också göra det, mår man 
bra så gör man bra.

Inte långt ifrån polcirkeln drivs 
scaleupen Arctic Space, med en vilja 
att se en förändring både på jorden 
och i rymden. Marknaden för tech- 

företaget? Bokstavligen gränslös.

TEXT: GABRIELLA JERLSTRÖM 
FOTO: ARCTIC SPACE

Hållbar innovation 
i raketfart med 

Arctic Space

Arctic Space är ett innovativt, säkert och håll- 
bart alternativ till traditionella och konservativa 
marksegment inom rymdindustrin. Scaleupen 
har huvudkontor i Luleå och markstation i Piteå, 
och karaktäriseras av en fascination för rymd, 
entreprenörskap och att ingenting är omöjligt.

ARCTIC SPACE

NÄR RÉKA MADARÁSZ, medlem och volontär på Pink 
Programming, gick på sitt första Pink Programming- 
event var det första gången hon upplevde att hon hade 
ett community runt sig inom IT. Där var hon en i grup- 
pen på samma villkor som alla andra.

– Som ensam kvinna på en IT-avdelning är det lätt att 
känna att man behöver jobba hårdare än de andra för att 
bevisa sig, förklarar hon.

RÉKA MADARÁSZ KOMMER från Budapest och flyttade 
till Göteborg när hennes man fick ett jobberbjudande. 
Hon hittade Pink Programming via ett Facebookevent.

– Efter att jag upplevt gemenskapen i gruppen ville jag 
ge tillbaka. Därför började jag arbeta som volontär. Jag 
vill att andra ska känna som jag gjorde: kan de, kan jag. 
Representation och att plantera en tro på sig själv hos 
individen är jätteviktigt, säger hon.

PINK PROGRAMMING ÄR en ideell och värdeburen förening  
med syftet att bidra till en jämlik bransch inom tech och 

Ett community som sprudlar av 
tech, gemenskap och positiv sam- 
hällspåverkan. Pink Programming 

visar företag att diversifierade  
arbetsgrupper gynnar oss alla.

TEXT: GABRIELLA JERLSTRÖM
FOTO: PINK PROGRAMMING

De kodar oss till en 
mer jämlik framtid

PROGRAMMERING

RYMDTEKNIK

Jobbar som: Frontendutvecklare

Otippat intresse: Brygga egen öl

Gör när jag inte programmerar: Läser vid havet

Favoritpryl: Ergonomisk datormus

4 snabba om Réka Madarász

IT. Även om medvetenheten och viljan att förändra ökar 
i samhället, är det enligt Réka Madarász långt ifrån alla 
företag som tycks förstå kärnan av problemet. 

– Insikten att det behövs mer diversifiering inom IT 
finns ofta, men inte alltid varför. Vi får in samtal där vi 
blir ombedda att hjälpa företag rekrytera in fler kvinnor, 
där vårt fokus istället är att skapa förutsättningar för att 
tillsammans ändra strukturerna inom vilka vi alla ska 
jobba tillsammans, förklarar Alma Bergil, Relations & 
Event Manager på Pink Programming och fortsätter:

– Även om det såklart är positivt att få in kvinnor på 
IT-avdelningarna, vill vi se till den större samhällskon- 
texten: det finns ett stort värde av fler perspektiv i arbets- 
grupper såväl som i utvecklingen av vår gemensamma 
framtid. Réka Madarász tillägger:

– Vår värld blir alltmer digital. Vilken framtid vill  
vi omge oss av – en som är kodad ur ett perspektiv 
eller flera? Ju fler synsätt ett samhälle skapas ur, desto 
närmare objektivitet kommer vi. 

När organisationen 
grundades var det  
för att få fler att ut- 
forska programme- 
ring och hänga med  
andra ickemän inom  
branschen. Det har  
därefter växt till en  
organisation som 
samarbetar med och  
utbildar branschen.

PINK 
PROGRAMMING

Alma Bergil, Relations & Event 
Manager på Pink Programming.

Board of Directors at Arctic Space.
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masterexamen kickstartade karriären på riktigt – hon 
anställdes av Kindred, tidigare Unibet, en av de största 
aktörerna inom spel. Här axlade hon rollen som junior 
mjukvaruutvecklare. 

– Jag fastnade för Kindred som arbetsplats för att de  
verkar inom ett snabbväxande område, spelbranschen,  
och för att tekniken är i fokus. När jag kom in som junior  
utvecklare blev jag en del av det vi kallar bankteamet, som  
jobbar med transaktioner. Mitt arbete handlade mycket  
om att lära mig systemen och att hjälpa de andra team- 
medlemmarna, men jag fick också lösa många egna upp- 
gifter, berättar Ashwini Bhalsingh.

VI SNABBSPOLAR SJU ÅR – och Ashwini Bhalsingh är nu 
Engineering Manager på Kindred. Hon har klättrat från 
junior utvecklare, till utvecklare i teamet som jobbar med  
betallösningar och sedan tillbaka till bankteamet för att 
bli teamledare. 2022 fick hon möjlighet att ta ett ännu 
större ansvar på företaget. 

–  Jag har tre ledord som jag vill jobba med. Dessa är 
teknik, process och människor. I min nuvarande roll får 
jag möjlighet att jobba med alla tre, med extra fokus på 
människorna. Det har varit en omställning att inte jobba 
lika praktiskt med tekniken som jag har gjort tidigare, 
men det är spännande att ställas inför nya utmaningar, 
säger Ashwini Bhalsingh och fortsätter:

– Som Engineering Manager har jag ett lite bredare 
fokus och tittar på hur vi som företag och våra team 
bidrar till att uppfylla målen som vi sätter upp. 

FÖR TIO ÅR sedan flyttade ingenjören Ashwini Bhalsingh 
till Stockholm och började läsa en master i Software 
Engineering of Distributed Systems på KTH. Efter 

PÅ FRÅGAN VAD som har varit den största utmaningen 
under karriärsklättringen har hon två svar. 

– När jag bodde i Indien vågade jag inte säga vad jag  
tyckte. Det känner jag att jag har överkommit här i Sverige.  
En annan utmaning var att jag var rädd för att misslyckas.  
I dag ser jag misslyckanden som viktiga lärdomar. KTH 
och Kindred har hjälpt mig att komma dit, konstaterar 
Ashwini Bhalsingh.

Med siktet inställt på KTH reste  
Ashwini Bhalsingh från Indien till 
Sverige med en enkelbiljett. Nu 

innehar hon rollen som Engineering 
Manager på Kindred i Stockholm.

ANNONS

Från junior till manager på 
heta spelkoncernen

Ashwini Bhalsingh, Engineering Manager  
på Kindred.

Kindred Group är verksamma inom den digitala 
spelbranschen. Företaget erbjuder underhållning  
via ett brett utbud av spelprodukter; odds, poker,  
bingo, casino och livecasino, via dotterbolag och  
egna varumärken. Kindred Group erbjuder tjän- 
ster via nio olika varumärken.
 
LÄS MER PÅ  /  WWW.KINDREDGROUP.COM

KINDRED GROUP

and ensure that you get a personal and close relationship 
with your leader alongside a great support network and 
knowledge sharing from the rest of the Knightec team. 
Join us and create solid relations and long-term commit- 
ments based on care, trust, openness, and inclusion. We 
look forward to getting to know you!  

AT KNIGHTEC, you can expect that we are forward-leaning.  
We believe in the strength of forward-looking collabo- 
rations across borders where we are in the driver’s seat –  
independent of circumstances and economic conditions.  
We partner with clients and solve their problems in cross- 
functional teams composed of people from different 
backgrounds and fields of expertise. We are responsible 
– we do everything with a long-term commitment. Our 
work should contribute to building a more intelligent and  
sustainable world.
  
WE DARE TO SAY that we are all the things above. But it is  
for you to find out. Do you want to be part of something 
bigger and work with the need-to-have solutions of  
tomorrow? Then join us and be part of something bigger!

WITH A HIGH AMBITION combined with the ability to make  
a real difference, whether developing respirators during a  
pandemic or the next generation of medical technology,  
Knightec is at the forefront. At Knightec, you get the perks  
of being an employee with the flexibility of a consultant. 
An excellent starting ground for your career as a fresh 
graduate. Work with well-known companies and expand 
your understanding of the industry from within. Grab 
the opportunity to fine-tune your skills and become the 
best professional version of yourself.  
 
WHEN ASKING NEWLY graduated colleagues why they’ve 
joined Knightec, one thing they tell us is it’s due to the  
steep learning curve. For us, it’s crucial that you get well- 
integrated into the business and feel appreciated and 
contribute from day one. We value strong leadership 

At Knightec, we believe in  
the power of forward-looking,  
border-crossing collaborations  

driven by us, regardless of circum-
stances and economic conditions.  

ANNONS

TEXT: OTTO LUNDBLADH
PHOTO: MIKAEL WESTH

Moving forward together  
at Knightec

Knightec is a consulting company specializing 
in technology, design, and digitalization. With 
roots in Norrland and 800+ employees across 
10 sites in Sweden, Knightec is a fast-growing 
company with an entrepreneurial spirit. We 
help others reach their full potential by moving 
forward together. In doing that, we are a strong 
force in transforming a more sustainable world.
 
READ MORE AT  /  WWW.KNIGHTEC.SE

KNIGHTEC

Join us and make a real impact.

TEXT: ALICE LINDÉN 
FOTO: ADRIAN BECK

”I dag ser jag misslyckanden

som viktiga lärdomar.”

“An excellent starting

ground for your career as

a fresh graduate.”
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Emil Persson grillar 
Sveriges ingenjörer

ALLA HAR VI – mer eller mindre starka – fördomar. Och  
inte sällan handlar de om olika professioner och branscher.  
Men, varför har just ingenjörer blivit hackkyckling när 
det kommer till fördomar om yrken? 

– Det grundläggande problemet är att ingen fattar vad  
de gör. Säger en person på fest att hen är ingenjör, då har  
man inga följdfrågor, vilket gör att de kämpar i motvind.  
Därför blir de lätta att driva med. Det har gått fel någon- 
stans i evolutionen där ingen har berättat för världen vad  
en ingenjör gör, vilket gör att det blir ett slags moment 22  
där det nu är försent att förklara, säger Emil Persson. 

I INGENJÖRSFÖRDOMAR, SOM contentbyrån Borg Owilli 
ligger bakom, får ingenjörer hos några av Sveriges största  
arbetsgivare möta några av de fördomar som många  
har om yrkesgruppen och deras arbetsplatser. Har alla 
ingenjörer en androidtelefon? Genomgår de hellre en 
skendränkning än en AW med kollegorna? I webbserien 
tar Emil Persson tempen på ingenjörer hos jättar som 
Klarna, Preem och SEB.

I ETT AV AVSNITTEN har Emil Persson fördomen om att 
Sveriges Radios ingenjörsteknik är så daterad att gökur- 
mekanik framstår som högteknologisk i jämförelse. Det 
är något som myndighetens ingenjör Therese Ripfels 
slår hål på:

– Om så var fallet tror jag inte vi hade haft några 
lyssnare! säger Therese Ripfel, med ett skratt i avsnittet. 
Hon fortsätter:

– Vår strategi är att vara bland de bästa på ljud. Och då  
behöver vi ha alla de förutsättningarna som möjliggör det. 

SOM PROGRAMLEDARE FÖR Ingenjörsfördomar är Emil  
Persson i sitt naturliga habitat. Journalisten och podcast- 
profilen är mest känd för sin podcast ”Fördomspodden” 
där han testar sina förutfattade meningar på kända per- 
soner. Men, när det istället gäller fördomar om ingenjörer  
behöver han bredda perspektiven. Han beskriver ingen- 
jörer som mytomspunna figurer där det i regel är de som 
har mest excentriska drag som lyfts fram. Att komma 
bortom nörd-spåret och de mest förutsägbara fördomarna  
är den stora utmaningen. 

– De som är ansiktet utåt för ingenjörer är oftast lite  
kufiga, halvgalna personer som bor i Silicon Valley. Männi- 
skor som bygger datorer i sina föräldrars källare och har 
det svårt i sociala sammanhang. Därför är det lätt att dra 
alla över en kam. Utmaningen är att hitta kärnan och en 
ytterligare dimension. Det är en härlig yrkesgrupp som 
är spännande att sätta tänderna i, säger Emil Persson. 

TROTS HANS TUFFA fördomar, är det faktiskt en del  
som dementeras. 

– Det är klart att det är mycket som stämmer, särskilt de  
nördiga spåren om science fiction. Men, jag skulle säga 
att det inte är något som har tagit över deras personlig- 
heter på ett sätt som jag kanske trodde var fallet – tvärtom.  
Det har varit människor med mer sväng i sig än jag för- 
väntade mig, säger han och fortsätter:

– De är måna om att vilja visa att jag är en fördomsfull  
mobbare som sitter och tror saker om dem, vilket jag tycker  
är kul. Jag tycker att de medverkande förtjänar mer kredd. 

Är Preems ingenjörer bensindofts- 
älskande bleka män? Och har 

Trafikverkets alla ingenjörer extremt 
potatissäckig hållning? Det – och  

mycket mer – tar fördomsmogulen och  
programledaren Emil Persson reda på 
i webbshowen ”Ingenjörsfördomar”.

FÖRDOMAR

TEXT: FANNY BÄCK
FOTO: INGENJÖRSFÖRDOMAR

Emil Persson, programledare för Ingenjörsfördomar och Anna Klackenberg, ingenjör på Accenture.

I webbshowen ”Ingenjörsfördomar” får ingen-
jörer hos olika arbetsgivare möta några av de 
fördomar som många har om yrkesgruppen och 
deras arbetsplatser – givetvis med en stor dos 
humor. Ingenjörsfördomar, som skapats och pro-
duceras av Borg Owilli är en plattform för före-
tag som vill slå hål på myter om ingenjörsyrket 
och samtidigt kommunicera om sin arbetsplats 
på ett nytt sätt.

Du hittar Ingenjörsfördomar  
på Youtube. Scanna QR-koden 
för att titta direkt.

INGENJÖRSFÖRDOMAR

Fördomsmogulen Emil Persson grillar ingenjörer  
hos några av Sveriges största arbetsgivare i 
Ingenjörsfördomar på Youtube.
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HAR DU SUTTIT i ett flygplan med fler än 100 passagerare?  
Då var det med stor sannolikhet ett flygplan utrustat med  
delar från GKN Aerospace. Företaget konstruerar och ut- 
vecklar bland annat flyg- och raketmotorer och tar fram 
tekniklösningar som bidrar till minskade utsläpp. 

– Vi har varit dedikerade den gröna omställningen 
inom flygindustrin under många år. Vi strävar alltid efter  
att göra kommande generationers motorer så effektiva 
som möjligt. Nästa motor ska vara mer bränsleeffektiv än  
sin föregångare med en högre andel förnybart bränsle än 
tidigare. Steget därefter är att introducera en helt koldi- 
oxidneutral motor, säger Fredrik Wallin, som har titeln 
Product Strategy & Business Innovation Manager och 
jobbar med GKN Aerospaces flygmotorstrategi.

– Vi vill möjliggöra för kommande generationer att  
resa hållbart i framtiden. Därför jobbar vi med att redu- 
cera utsläppen från varje del av våra produkter och under  

tiden som våra motorer används, säger Pauline Léonard, 
Research Engineer in Sustainability på GKN Aerospace. 

HON ÄR EN av 100 medarbetare på teknologicentret i 
Trollhättan. Teknologicentret är en global innovations- 

Flygindustrin har som mål att nå netto- 
nollutsläpp år 2050. Medarbetarna  

på GKN Aerospace i Trollhättan  
jobbar aktivt för att realisera detta.

ANNONS

GKN Aerospace formar  
framtidens flygindustri

– Hos oss får du arbeta med relevanta samhällsfrågor i  
kombination med högteknologiska lösningar. Vår vision  
är att skapa hållbara och effektiva industrier. Om vi tar  
elektrifiering som exempel: Framtidens bilar ska utvecklas  
med våra mjukvaror, i en fabrik som baseras på våra elek- 
trifieringslösningar och sedan laddas med vår infrastruk- 
tur. Slutligen återvinns allt och kretsloppet börjar om. 

REDAN 1884 SA grundaren Werner von Siemens: ”I will 
not sell the future for instant profit”. Ett citat som är högst  
levande än idag. Det visar sig genom gränsöverskridande  
samarbete med andra aktörer, exempelvis Northvolt.

– Vi arbetar tätt gällande frågor som rör batteriindus- 
trin; i allt från optimering av produktion till hur vi kan  
industrialisera tillverkningen för att göra batterier till- 
gängliga för fler snabbare, säger Mikael Leksell.

SAMARBETE ÄR INTE bara en viktig del mellan Siemens 
och andra företag, utan även inom företaget.

– Vägen till Siemens långsiktiga mål kräver internt sam- 
arbete och en gemensam passion. Våra medarbetare drivs  
av innovationslust, frihet under ansvar och möjligheten 
att bidra till verklig samhällsnytta, säger Heléne Stigsson,  
Nordisk Rekryteringschef. 

MIKAEL LEKSELL, som började sin Siemens-resa som 
trainee, instämmer:

– Bara för att jag har haft samma arbetsgivare betyder 
det inte att jag inte har bytt jobb – tro mig, det har jag hun- 
nit göra flera gånger! skrattar Mikael Leksell och fortsätter:

SIEMENS ÄR VÄL representerade inom allt från industri 
till infrastruktur. Företagets lösningar återfinns i stora 
delar av samhället, världen över. 

DEN TIDIGARE KTH-ALUMNEN och numera Sverigechefen 
på Siemens, Mikael Leksell, berättar: 

– Jag har dragit kablar i Stockholms tunnelbana under 
min traineeperiod, varit specialist, projektledare, säljare 
och globalt ansvarig inom olika roller. Både i Sverige 
och utomlands. 

TACK VARE EN inkluderande kultur, fokus på intern 
rörlighet och konstant personlig utveckling så är det 
individen som sätter gränsen för hur mycket man kan 
utvecklas hos Siemens.

I en föränderlig värld där  
samhällsutmaningarna är många  

finns det två faktorer som är 
avgörande för framgång: teknik  

– och människorna bakom.

ANNONS

”Siemens teknik bidrar 
till ett hållbart samhälle”

Heléne Stigsson, Nordisk Rekryteringschef 
och Mikael Leksell, Sverigechef på Siemens.

• Siemens är ett globalt teknikföretag med 
fokus på områdena elektrifiering, automation 
och digitalisering. 

• Siemens har varit en stabil arbetsgivare sedan 
1893 i Sverige.

• Siemens är verksamma i över 200 länder med 
över 300 000 anställda globalt. 

• Siemens erbjuder 140 olika yrkesroller i mer än 
50 olika arbetsområden. 

 
VILL DU SKAPA EN BÄTTRE FRAMTID TILLSAMMANS  
MED OSS?  /  JOBS.SIEMENS.COM

VISSTE DU ATT?

TEXT: GABRIELLA JERLSTRÖM 
FOTO: ADRIAN BECK

TEXT: ALICE LINDÉN 
FOTO: GKN AEROSPACE

GKN Aerospace är en av världens ledande leve- 
rantörer av flyg- och rymdteknik. Företaget är 
verksamt på 38 platser i 12 länder med cirka  
15 000 anställda. GKN Aerospace i Sverige är 
huvudkontor och utvecklingscentrum för kon-
cernens flygmotorverksamhet och är baserade  
i Trollhättan med cirka 2 000 anställda.

LÄS MER PÅ  /  WWW.GKNAEROSPACE.COM

GKN AEROSPACE

hubb som ägnar sig åt forskning och teknologiutveckling  
tillsammans med partners, universitet och institut för 
att driva och påverka branschen mot ett klimatneutralt 
flyg 2050.

PAULINE LÉONARD TITTAR på produkternas klimatpå- 
verkan ur ett livscykelperspektiv och undersöker hur 
utsläppen kan reduceras i varje fas. På teknologicentret 
jobbar man även med frågor som hur företaget kan 
minska sina behov av materialutvinning från gruvor  
genom additiv fabrikation, och tar fram reparations- 
lösningar för att återanvända produkter. 

– Vårt teknologicenter och vår produktionsanläggning  
här i Trollhättan ligger i framkant när det gäller hållbar- 
hetsfrågan. Jag som relativt ny medarbetare märker av att  
hållbarhet har varit en del av företagets DNA under en 
väldigt lång tid. Det är häftigt att få vara med och bygga 
vidare på det, säger Pauline Léonard.

Fredrik Wallin, Product Strategy & Business Inno- 
vation Manager och Pauline Léonard, Research 
Engineer in Sustainability på GKN Aerospace.

”Vi vill möjliggöra för

kommande generationer att

resa hållbart i framtiden.”
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Smartoptics utmanar 
marknadens jättar – i ett 

rasande tempo

”När man får vara en del

av ett högpresterande team

lär man sig otroligt mycket.”

blivit fler. Jag tycker att det är särskilt roligt att Smartoptics  
handplockar superduktiga personer för olika roller. När 
man får vara en del av ett högpresterande team med hög- 
presterande människor lär man sig otroligt mycket, säger  
Alley Hameedi. 

VILKA ÄR FÖRETAGEN som använder produkterna som 
Alley Hameedi och hans kollegor utvecklar? Magnus 
Grenfeldt berättar att kunderna delas upp i tre olika 
kategorier – enterprises, cloud och operators. 

FRÅGAR DU FÖRETAG i Silicon Valley vilka Smartoptics  
är har de flesta koll. Det nordiska företaget med huvud-
kontor i Oslo och forsknings- och utvecklingsavdelningar  
i Stockholm och Vietnam har positionerat sig som en 
verklig utmanare till jättar som Cisco och Nokia. De 
senaste fem åren har bolaget ökat omsättningen med 
28 procent årligen. 

OCH BEHOVET PÅ marknaden växer. När de bandbredds- 
krävande tjänsterna och applikationerna i vårt samhälle 
blir fler, ökar också mängden datatrafik som ska trans- 
porteras. Då krävs robusta lösningar. 

– Allt vi gör handlar om att transportera data över 
optiska fiber. Vi säljer hårdvara med inbyggd mjukvara 
som möjliggör transport av enorma mängder data, från 
ett datacenter till ett annat eller från en mobilbasstation 
till ett datacenter exempelvis. Vår senaste produkt kan  
transportera 16 terabit per sekund. Det är väldigt mycket  
data, säger vd:n Magnus Grenfeldt.

ALLEY HAMEEDI SOM har titeln Optical Transmission 
Specialist har befunnit sig mitt i händelsernas centrum 
på Smartoptics sedan 2018. Han jobbar på företagets 
forsknings- och utvecklingsavdelning och tar fram  
morgondagens nätverksprodukter.

– Vi designar produkter som är ’state of the art’ när 
det gäller prestanda och funktionalitet. Vi är stolta över 
att våra produkter dessutom är enkla att börja använda, 
vi levererar plug-and-play-lösningar som inte kräver en 
expert vid installationen, säger Alley Hameedi.

HAN HAR EN kandidat- och en masterexamen inom elek- 
troteknik i bagaget och har dessutom doktorerat i fysik.  
Innan Alley Hameedi började på Smartoptics var han 
konsult på Ericsson, i rollen som utvecklare och designer.  
Trots att han hade en bra tjänst drömde han om något 
annat. Hur skulle det vara att jobba på ett mindre före- 
tag inom samma fält? Alley Hameedi tog kontakt med 
Smartoptics, som vid den tidpunkten precis satt en ny 
affärsplan och nya, ambitiösa tillväxtmål. Han lämnade 
jätten Ericsson för att vara med på Smartoptics resa.  

– Under de här fyra åren har det hänt väldigt mycket. 
Vi har släppt många nya produkter och mina kollegor har  

– Till enterprises hör exempelvis banker som har data- 
center inhouse samt datacenter någon annanstans. De 
köper hårdvara och mjukvara av oss för att kunna trans- 
portera sina datamängder mellan dessa center, säger 
Magnus Grenfeldt och fortsätter:

– Nästa kundkategori är spelare på marknaden som 
erbjuder cloudtjänster till företag. Här handlar det som 
större nät och större datacenter. Den tredje kundkategorin  
är telekomoperatörer, som erbjuder tjänster för telekom-
munikation. Det är de två sistnämnda kundgrupperna 

Nordiska Smartoptics är den rutinerade spelaren med start-
up-approach som har axlat rollen som utmanare inom optiska 
nätverkslösningar. Nu behöver företaget plocka in fler talan-

ger som vill vara med på tillväxtresan. 

ANNONS

TEXT: ALICE LINDÉN      FOTO: SMARTOPTICS
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Smartoptics tillhandahåller innovativa optiska 
nätverkslösningar och enheter för den nya eran 
av öppna nätverk. Smartoptics fokuserar på att 
lösa nätverksutmaningar och öka kundernas 
konkurrenskraft.

LÄS MER PÅ  /  WWW.SMARTOPTICS.COM 

SMARTOPTICS

”Det är roligt att vi får super-

höga betyg när det gäller

delaktighet och förståelse för

vart vi är på väg som företag.”

som utgör tillväxtmarknaden, de omsätter tillsammans 
15 miljarder dollar av marknadens totala omsättning på 
16 miljarder dollar. 

KUNDERNA FINNS I hela världen. Smartoptics har en stor 
försäljningsorganisation med anställda i USA, Mexiko, 
Storbritannien, Tyskland, Polen, Norge och Sverige. Hälf- 
ten av företagets försäljning sker i USA, resten i Europa. 

– Vi har också ett antal partnerskap med större sys- 
temhus, huvudsakligen i Silicon Valley, som använder 
våra produkter som en del av sina lösningar, berättar 
Magnus Grenfeldt. 

SMARTOPTICS VILL VÄXA snabbt, men också hållbart. Det  
handlar om, precis som Alley Hameedi nämnde, att plocka  
in personer som med sina erfarenheter och kunskaper kan  
bidra till ökad tillväxt. Störst kompetensbehov finns det 
på forsknings- och utvecklingsavdelningen. Här är målet 
att öka personalstyrkan med 20 procent årligen.

– Vi är alltid öppna för att träffa duktiga utvecklare.  
90 procent av forsknings- och utvecklingsavdelningen 

Egenutvecklad 400G muxponder från Smartoptics.

400G optisk transceiver.

fokuserar på mjukvara, så vi behöver fler mjukvaruingen- 
jörer, säger Alley Hameedi. 

HAN TRIVS PÅ sin arbetsplats – och det är han inte ensam  
om. Magnus Grenfeldt berättar stolt att Smartoptics har 
ett Employee Net Promotor Score, eNPS, på 46. eNPS är 
ett mått för hur villiga de anställda är att rekommendera 
sin arbetsplats till andra.

– Som jämförelse har Apple har ett eNPS på 19 och  
Facebook 36. Det som också är roligt är att vi även får  
superhöga betyg när det gäller delaktighet och förståelse 
för vart vi är på väg som företag, där ligger vi nära högsta  
möjliga betyg. Våra medarbetare förstår varför de går till  
jobbet, vet vad vi som företag vill göra på marknaden och  
ser vår roll i den här industrin, säger Magnus Grenfeldt. 

– Jag är faktiskt själv ett bevis på att vi på Smartoptics 
gärna rekommenderar vår arbetsplats. När det dök 
upp en ledig tjänst på vårt servicecenter tipsade  
jag min bror om den. Han sökte och fick jobbet,  
så i dag jobbar vi på samma företag, berättar 
Alley Hameedi.

BÅDE ALLEY HAMEEDI och Magnus 
Grenfeldt beskriver Smartoptics som 
ett företag som konstant rör sig 
framåt. Men vart är Smartoptics  
på väg då? Målet är att öka 
omsättningen till 100 
miljoner dollar innan 
2026. Enligt Magnus
Grenfeldt är de halv- 

vägs där, och med tanke på att företaget lyckats växa med  
28 procent årligen de senaste åren är målet inom räckhåll. 

– Planen framåt är att öka investeringarna i våra pro- 
dukter, ta oss in på nya marknader och rekrytera folk 
för att vara redo för det som ligger framför oss, säger 
Magnus Grenfeldt. 

– Vi står allt annat än still här, sammanfattar  
Alley Hameedi. 
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Utmanande IT-utveckling när 
Handelsbanken digitaliseras

med proaktiva erbjudanden – vid rätt tidpunkt, på 
rätt sätt – till exempel vid stora livshändelser, berättar 
Mattias Karlsson. 

PÅ FRÅGAN VARFÖR talanger ska söka sig just till Handels- 
banken svarar Mattias Karlsson att just förflyttningsresan  
är ett starkt skäl som medför flera intressanta utmaningar.  
Ett annat är att Handelsbanken inbjuder till att jobba med  
agila team där kulturen bygger på ett decentraliserat be- 
slutsfattande och ett stort förtroende för individen. 

– Det är också roligt att jobba nära kunden. En nyckel 
för oss är att vi jobbar i team med affären, det är tillsam- 
mans vi kan komma fram till bra lösningar! Sedan har vi  
också molnförflyttningen. Tidigare hade vi utvecklingen  
internt, men idag jobbar vi mer med molnbaserade lös- 
ningar. Vi jobbar också med hela kedjan kring data och 
analys. Allt från att ta in datan i våra hybriddataplatt- 
formar till beskrivning, utveckling och analys, berättar 
Mattias Karlsson.

PÅ HANDELSBANKENS IT-AVDELNING arbetar mer än 2 000  
medarbetare. Primärt finns kontoren i Sverige, men också  
i Storbritannien, Norge och Nederländerna. Och Handels- 
banken är måna om att människor ska röra på sig och 
utvecklas inom banken. 

– Förutom den klassiska chefskarriären finns också 
andra vägar. Till exempel expertfunktioner som mer 
avancerade utvecklare eller arkitekter. Jag har själv haft 

MATTIAS KARLSSON ÄR Chief Data Officer på Handels- 
banken och ansvarar för att göra förflyttningsresan möj- 
lig när det personliga kundmötet också ska föras ut till 
digitala mötesplatser. Ja, även om de fysiska mötena på 
kontoren rimligtvis blir allt färre vill Handelsbanken ha 
en fortsatt nära relation med kunderna.

– Data och IT-utveckling är avgörande för att vi ska  
kunna nå fram med ett personligt erbjudande på digitala  
mötesplatser. Vi har en rolig och spännande utvecklings- 
resa framför oss, och vi är inne i en intensiv rekryterings- 
fas för att kunna genomföra det, säger Mattias Karlsson.

FÖR MATTIAS KARLSSON och hans många kollegor handlar  
det om att samla in och lagra information på ett säkert och  
strukturerat sätt. Datan används för att analysera användar- 
nas beteende och för att förstå kunderna. Här är machine  
learning och AI självklara teknologier som utnyttjas.

– Mycket handlar om hur vi kan bli mer datadrivna 
som bank för att vara relevanta och kunna komma  

olika roller här som till exempel kvantanalytiker och 
modellutvecklingschef.  

SÅ VILKEN ÄR skillnaden att jobba på en bank jämfört 
med ett teknikföretag där IT är core business? Mattias 
Karlsson menar att många som är nyanställda blir för- 
vånade när de förstår utvecklingsorganisationen och  
hur mycket som utvecklas inom banken. 

– Det man också reagerar på är just närheten till affär 
och kund. Vi har mer kundkontakt och man får snabb 
återkoppling. Vi har också en viktig samhällsfunktion 
som bank, vilket vi är stolta över, särskilt i oroliga tider. 
Vi har en stor säkerhet i krediter och hur vi hanterar 
detta. Faktum är att vi nyligen blev utsedda till Europas 
säkraste bank, avslutar Mattias Karlsson.

Handelsbanken – en av Sveriges 
största arbetsgivare inom tech – har 

en spännande IT-resa framför sig. 
Civilingenjören Mattias Karlsson  

lämnade försvarsbranschen för att 
komma närmare kund och affär.

TEXT: EVA RYDINGER
FOTO: ADRIAN BECK

ANNONS

Handelsbanken grundades 1871 och har i dag 
drygt 12 000 medarbetare. Under 2021 var 41  
procent av koncernens chefer kvinnor, i Sverige 
var motsvarande siffra 50 procent. Våra hemma- 
marknader är Sverige, Nederländerna, Norge och  
Storbritannien och 40 procent av våra anställda  
jobbar utanför Sverige. Ett decentraliserat arbets- 
sätt med tilltro och respekt för individen genom-
syrar företagskulturen. Handelsbanken ger stort 
ansvar och stora befogenheter för att ta beslut i 
alla typer av frågor.

LÄS MER PÅ  /   WWW.HANDELSBANKEN.SE 

HANDELSBANKEN

”Vi blev nyligen utsedda till

Europas säkraste bank.”

Mattias Karlsson, Chief Data Officer på Handelsbanken.
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som vi inte är säkra på att vi kommer att ha nytta av, 
säger Robin Trankell och fortsätter:

– Syftet är att ha full kontroll och ta rätt beslut i rätt tid.  
Jag brukar säga att digitalisering handlar till 15–20 pro- 
cent om mjukvara. Resten handlar om hur vi strukturerar,  
lagrar och presenterar data. För att vi ska kunna imple- 
mentera AI krävs det att vi har koll på vår information 
först. Vi vet spelreglerna för att nyttja AI, och nu rör vi 
oss i kontrollerad takt ditåt. 

ROBIN TRANKELL SAMMANFATTAR färdplanen – göra 
informationen från verksamheten lättillgänglig, hitta 
verktyg för att analysera denna data och sedan fatta 
databaserade beslut.

ROSLAGSVATTEN VILL INTE uppfinna hjulet och lutar sig 
därför mot internationella och vedertagna standarder för  
strukturering av data inom industri. 

– När vi har struktur på vår data har vi också möjlig- 
het att ta fram bättre verktyg för våra kunder, som en 
app där man kan se hur mycket hushållsavfallet väger 
och där man kan följa sopbilens färdväg, säger Robin 
Trankell och tillägger:

ROSLAGSVATTEN BYGGER NU Sveriges modernaste av- 
loppsreningsverk i en helt ny design i Österåkers kommun.  
Här finns det planer på att omvandla slamprodukter till  
biokol. Det klimatanpassade reningsverket ska vara auto- 
matiserat med redundans och ha en teknisk grund som  
möjliggör implementation av framtidens tekniska lösningar.  

– Det här är enligt mig det häftigaste automationspro- 
jektet som pågår i Sverige just nu, säger Robin Trankell, 
chef för avdelningen produktionsteknik på Roslagsvatten.

ATT RUSTA INFÖR tekniska framsteg genomsyrar hela 
Roslagsvattens verksamhet. Men målet är inte att springa 
längst fram eller att driva på den tekniska utvecklingen. 

– Vi ska inte ligga i framkant, utan i bakvattnet. I prak- 
tiken innebär det att vi ska vara redo för att implementera  
nya tekniska lösningar när tekniken är mogen. Vi ska inte  
investera stora summor i system och digitala lösningar 

Hellre träffa rätt med digitaliserings- 
projekten än att springa först och  

missa målet. Roslagsvatten har format 
en strategi som håller i längden.

ANNONS

TEXT: ALICE LINDÉN 
FOTO: ADRIAN BECK

VA-bolaget rustar för  
tekniska framsteg

Robin Trankell, chef för avdelningen  
produktionsteknik på Roslagsvatten.

Roslagsvatten möjliggör hållbara samhällen och 
en sund samhällsutveckling. Bolaget distribuerar 
dricksvatten till cirka 130 000 människor, renar 
avloppsvatten samt ansvarar för insamling av 
hushållsavfall för runt 30 000 abonnenter i norra 
Stockholmsområdet. 
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ROSLAGSVATTEN

DET ARBETET PÅGÅR på samtliga nivåer och med olika 
typer av initiativ. Ett av de initiativ som sticker ut och som  
har varit väldigt framgångsrikt hos Ericsson är karriär- 
accelerationsprogrammet ALTitude. Det riktar sig till 
kvinnor som aktivt planerar att ta sig an en chefsroll, eller  
att fortsätta till en mer utmanande nivå.

– Hos oss på Ericsson är mångfald och inkludering 
grundläggande värderingar och en del av vår kultur. 
Vi bygger team som speglar vårt förhållningssätt, säger 
Karin Mårdsjö som ansvarig för Talent Management i 
Sverige och Group Functions globalt.

– Vi arbetar strategiskt och har långsiktiga mål för att  
öka mångfald och inkludering, till exempel balansen mel- 
lan kvinnor och män. Kvinnor är underrepresenterade i 
tech-branschen, och vi jobbar både för att attrahera fler 
talanger och för att behålla de kvinnor som vi redan har, 
fortsätter hon.

KARIN MÅRDSJÖ BERÄTTAR vidare att programmet, som  
bygger på beteendevetenskaplig forskning, rustar del- 
tagarna för att själva ta kontrollen och aktivt driva sin 
egen karriär framåt. De får även insikt i vilka hinder på 
vägen som i större grad påverkar kvinnor än män, och 
hur dessa kan hanteras. En av hörnstenarna i programmet  
är att deltagaren får en senior sponsor inom Ericsson, 
som hjälper deltagaren att utvidga sitt nätverk och att bli 
introducerad för viktiga nyckelpersoner.

– Under de tre år som vi har genomfört programmet, 
har 26 procent av de 257 deltagarna bytt roll och 23 pro- 
cent blivit befordrade till en mer senior nivå. Under 2022  
är ambitionen att utöka antalet platser så att fler kvinnor 
kan delta. Vi har många fantastiska kvinnor hos oss idag,  
och vi ser fram emot att välkomna fler som vill leda 
utveckling och innovation mot ett uppkopplat samhälle, 
säger hon.

På Ericsson arbetar man aktivt med att  
finna nya kvinnliga ledare och även ut- 
veckla de som vill ta sig till nästa nivå. 
Att mångsidiga och inkluderande team  

generellt presterar bättre och driver 
utveckling och innovation framåt, det 
vet de redan. Men hur säkerställer man  

att kvinnliga talanger utvecklas och 
coachas till nästa roll?

ANNONS

TEXT: ERICSSON AB 
FOTO: ADRIAN BECK

”Så accelererar vi kvinnors 
karriärer på Ericsson”

Karin Mårdsjö, ansvarig för Talent Management i 
Sverige och Group Functions globalt.

Ericsson är ett av världens ledande företag inom 
informations- och kommunikationsteknik med 
huvudkontor i Stockholm, Sverige. Ericsson har 
100 000 anställda varav drygt 14 000 i Sverige. 
Globalt har Ericsson 57 000 patent och kunder  
i 180 länder. Ericsson är Sveriges största arbets- 
givare av ingenjörer.

LÄS MER PÅ  /  WWW.ERICSSON.COM

ERICSSON

”Syftet är att ha full kontroll

och ta rätt beslut i rätt tid.”

– Jag är övertygad om att vårt sätt att arbeta på, långsiktigt  
och med fokus på struktur, kommer att generera enorma  
besparingar och lika stora möjligheter.

”Vi arbetar strategiskt för att

öka mångfald och inkludering.”
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”Elbilen är en kraftfull 
och skalbar lösning”

– Jag märkte snabbt att jag fick ut som mest av min 
kapacitet i rollen som teknisk projektledare. Det var också  
i samband med det jag insåg att jag brann för frågan om  
inkludering och mångfald, och vad det kan göra med inno- 
vationskraften hos ett bolag. Så när jag fick möjligheten 
att bli certifierad Diversity and inclusion facilitator tog 
jag den, och det är något jag har nytta av varje dag i min 
nuvarande roll, säger Arlena Amiri och fortsätter:

– Många företag pratar om mångfald och förstår vikten  
av att anställa människor med olika bakgrund. Det jag 
upplever att många däremot missar, är att det är först när  
inkluderingen är på plats som man får maximal utväxling  
av mångfalden. Först då frigörs innovationskraft.

OCH INNOVATIONSKRAFT BEHÖVS, åtminstone i Arlena 
Amiris roll. Som Head of Advanced Engineering leder hon  
Polestars arbete med att skanna av framtidens teknologi- 
möjligheter. Det pratas mycket om AI, digitala tvillingar  
och så kallade over the air-uppdateringar. Men hur tilläm- 
par vi dem i praktiken? 

– På Polestar är vårt uppdrag att accelerera elektrifi- 
eringen och ta oss snabbare till en klimatneutral framtid.  
För all teknik som finns på ett teoretiskt plan behöver vi  
göra tester för hur de bäst tjänar oss i praktiken. Därför 
jobbar vi på Advanced Engineering väldigt nära linje- 
utvecklingen; om vi har hittat en teknik som vi tror kan 

ARLENA AMIRI ÄR maskiningenjör i grunden. Hennes 
intresse för produktionsteknologi och materiallära fick 
henne att starta karriären på Volvo Aero, idag GKN 
Aerospace. Därifrån gick hon till Volvo Penta och till 
sist hamnade hon där hon är idag: på Polestar, som Head  
of Advanced Engineering.

– Alla mina femton år i karriären har varit inom Volvo- 
gruppen. Jag har rört mig mellan de små bolagen. Det jag  
attraherades av med Polestar var möjligheten att agera 
som en start-up men med stora ägare i ryggen. Jag såg 
en chans att kunna jobba agilt och innovativt, säger hon.

NÄR HON TIDIGARE under karriären specialiserade sig 
inom teknisk projektledning hittade hon dessutom sin 
absoluta sweet spot: kombinationen av att jobba med 
både teknik och människor.

lyckas effektivisera produkten har vi möjlighet att imple-
mentera den omgående, säger hon.

NÄR DET GÄLLER att tillämpa ny teknik i elbilar finns  
det enastående möjligheter. Med hjälp av tekniken over 
the air är det möjligt att uppdatera bilens mjukvara 
kontinuerligt på distans, även på existerande bilar. Det 
ökar livslängden på bilarna och ger elbilen ytterligare  
en hållbarhetsaspekt.

– Redan idag slipper Polestar 2-förare åka till verkstaden  
för att få ny mjukvara. Det räcker med att uppdatera bilen  
så som du uppdaterar din telefon, säger Arlena Amiri.

NÄR ARLENA AMIRI får frågan om vad hon tror är viktigast  
att hålla koll på som nutida ingenjör för att vara attraktiv 
på framtidens marknad är svaret enkelt:

– Klimatfrågan är A och O. Vi har länge vetat om det 
via forskningen. Nu börjar vi se det själva. Förändringen 
behöver ske här och nu – inte i framtiden. Det är vi som 
behöver skapa infrastrukturen och de förutsättningar som  
behövs för att stötta samhället. En tredjedel av alla växt- 
husgaser kommer idag från automotive. Elbilen är kraftfull  
och en skalbar lösning för att sänka dessa utsläpp, med 
ett batteri som dessutom kan användas för ellagring. 

I en tid då vi behöver ställa om till ett 
elektrifierat samhälle gäller det att se 
möjligheter framför problem. Några 

som är experter på att arbeta lösnings- 
orienterat är elbilstillverkaren Polestar,  

inte minst på deras avdelning  
Advanced Engineering.

ELEKTRIFIERING

TEXT: GABRIELLA JERLSTRÖM
FOTO: POLESTAR

Arlena Amiri, Head of Advanced Engineering på Polestar.

Utbildning: Maskiningenjör

Gör på fritiden: Spenderar gärna tid i sitt 
växthus och sin trädgård. Måla och arrangera  
middagar för familj och vänner.

Arlena Amiri

“Förändringen behöver ske

här och nu – inte i framtiden.”
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Spännande karriärmöjlig- 
heter på Worldline

WORLDLINE ÄR FÖRETAGET där finans och toppmodern 
teknik smälter samman.

– En utmärkt plats för den som vill påbörja sin resa som  
utvecklare, säger David Woxberg, utvecklare och tech lead.

BETALFÖRETAGET WORLDLINE HAR en modern teknik-
plattform som byggts och förfinats under flera års tid.
Några avgörande val gjordes tidigt: 

• Koden skulle köras i molnet. Amazon Web Services 
(AWS) blev en viktig grundpelare.

• Den tekniska infrastrukturen skulle styras genom kod.
• Så mycket som möjligt skulle automatiseras – inklu- 

sive testning. 

– Vi kan bygga och driftsätta kod flera gånger om dagen  
med väldigt liten ansträngning, säger David Woxberg, som  
är utvecklare och tech lead i Core Data-teamet.

PROGRAMMERARE PÅ WORLDLINE jobbar i självständiga  
team som ansvarar för allt från programmering till infra- 
struktur, databashantering, driftsättning, testning och 
förvaltning. De kan till stor del bestämma när och var 
de arbetar.

– Friheten att styra sin tid har gjort det lättare att 
hantera livspusslet, säger David Woxberg.

SAMARBETE ÄR EN del av vardagen på Worldline. Ett ex- 
empel på det är att utvecklare programmerar tillsammans  
(så kallad par-programmering).

– Det bästa med jobbet är alla kompetenta och trevliga  
kollegor, säger David Woxberg.

ANKI GRIEBEL, PRODUKTÄGAREN i Global Acquiring- 
teamet, uppskattar mångfalden och gemenskapen 
bakom tekniken:

– Det finns alltid någon man kan bolla idéer med eller 
utmana i pingis. Vi i teamet har lika lätt för att skratta till- 
sammans som att koncentrera oss på uppgiften, säger hon.

ANKI GRIEBEL UPPSKATTAR också det ständiga lärandet.
– Man blir aldrig fullärd. Jag har jobbat med betal- 

ningar i 21 år och utvecklas fortfarande. Samtidigt som 
vi ska möta marknadens efterfrågan så måste vi leva upp 
till krav på att exempelvis skydda kortdata och motverka 
penningtvätt.

– Jag tycker också att det är häftigt att utveckla en 
produkt som används av så otroligt många människor, 
säger Anki Griebel.

 På Worldline är du med och skapar 
framtidens betalningslösningar.  

Vi satsar på talanger som genom 
inspirerande utmaningar gör en  
påtaglig inverkan på vår värld.

ANNONS

Worldline är en ledande leverantör inom betal- 
ningslösningar för både webbhandel och butik. 
Vår teknik tillhandahåller pålitlig infrastruktur 
för miljontals människor och företag runt om i 
världen. Vi är på en spännande resa och söker 
ständigt nya talanger.

LÄS MER PÅ  /  WWW.WORLDLINE.COM
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TEXT: DAVID WOXBERG
FOTO: PRIVAT

”Man blir aldrig fullärd.”

Anki Griebel, produktägaren i Global Acquiring- 
teamet och David Woxberg, utvecklare och tech 
lead i Core Data-teamet.
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RÄTT MATERIEL FÖR ETT 
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FMV upphandlar, utvecklar och levererar teknik, tjänster och materiel till 
Försvarsmakten. Inte bara det som behövs för att försvara Sverige idag, 
utan även imorgon.


