Framtidens Karriär

Industriföretagens och
myndigheters imagevärde
Intervju med Tord Hermansson,
FoU-chef Volvo Personvagnar och
Peter Haglind, CIO Försvarsmakten
om popularitet bland ingenjörer.

Sida 6–7

Ta mångfald på allvar
Byggbranschen speglar inte
samhällets mångfald i form av
tänkesätt, idéer och innovationer.
Detta är ett problem på lång sikt
menar Johan Karlström, vd Skanska.
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Hetaste tjänsterna
finns inom industrin
Ulf Bengtzelius, FoU-chef Atlas
Copco och Eric Stegemyr,
Vice President Husqvarna
beskriver hur tidigare mekaniska
produkter blir högteknologiska.
Peter Rejler, civilingenjör
och vd för Rejlers

Sida 11

REGION SKÅNE
BYGGER FRAMTIDEN

Vill du vara med?
Vi levererar fastighetstjänster och lokaler
med hög komplexitet som ska möta den
moderna sjukvårdens högt ställda krav och
förväntningar. Varje år planeras och genomförs
cirka 600 byggprojekt – allt från Framtidens
Sjukhus: stora och mycket komplicerade
projekt i mångmiljardklassen, till många mindre
ombyggnader och renoveringar. Nu letar vi
efter ett tiotal projektledare inom bygg, el, vvs,
projektering och produktionsledning samt ett
antal lokalplanerare.
Kontakta vår divisionschef Jens Hermansen
(jens.hermansen@skane.se) för mer information.

Skane.se
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Sveriges ingenjörer
bygger framtiden

D

et moderna Sveriges välstånd har till
stor del byggts av innovativa och
framtidsinriktade ingenjörer, som
skapat högteknologiska produkter och företag
som under årtionden varit en motor i svensk
ekonomi och föredömen internationellt. Idag
är ingenjörer en av de mest eftertraktade yrkesgrupperna med karriärmöjligheter som
spänner över ett oerhört brett spektrum.
En av de branscher som ligger vid den absoluta fronten för FoU och högteknologi är
försvarsindustrin. Här kan man vara med
och bygga svensk försvarsförmåga och innovationskraft, berättar Håkan Buske, vd och
koncernchef på Saab.
– Vi har ett stort ingenjörsbehov. Saabs teknologihöjd förutsätter ledande teknisk kompetens och det ställer både höga och specifika
krav på de talanger vi rekryterar.
Även andra industriföretag utvecklar lösningar i framkant. Idag genomgår bas- och
tillverkningsindustrin en snabb förändring i

takt med att produktionen effektiviseras och
digitaliseras. Att producera mjukvara har blivit ett allt viktigare område för ingenjörer.
– Våra produkter är idag så komplexa att
det krävs ett brett spektrum av olika typer
av ingenjörskompetens, säger exempelvis Ulf
Bengtzelius, FoU-chef på Atlas Copco.
Samhällsbyggnadssektorn är ytterligare ett
område där man som ingenjör i högsta grad
är med och utformar framtiden. Fastigheter
och infrastruktur ska hålla i generationer och
branschen präglas av ett fokus på både helhet
och hållbarhet, berättar bland andra Bent Johannesson, vd för Ramböll Sverige.
Förutom våra spännande intervjuer med
ledande branschföreträdare och potentiella
arbetsgivare kan du läsa våra olika undersökningar om hur ingenjörerna själva ser på
företagen, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.

Om detta kan du läsa i Framtidens Karriär – Ingenjör
4

karriärplanering och ledarskap
Intervju med civilingenjörerna Helen Biström, styrelseledamot i KTH
och Cecilia Ehrenborg Williams, vice vd på Miljömärkning Sverige.
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chefen som tar med medarbetarna i löparspåret.
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kännedom och acceptans bland fastighets- och bostadsaktörer
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ingenjörer formar framtidens fastighetsbransch
Intervju med Krister Silemo, fastighetsdirektör på Fortifikationsverket.
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mångfaldsfrågorna måste in i byggbranschen på allvar
Intervju med Johan Karlström, vd Skanska.
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Strävan mot teknisk excellens i försvarssektorn
Intervju med Håkan Buske, koncernchef Saab och Lena Gillström, vd
BAE Systems Bofors i Karlskoga.
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mjukvaruutveckling inom industrin
Ulf Bengtzelius, FoU-chef Atlas Copco och Eric Stegemyr, Vice President Husqvarna om hur mekaniska produkter blir högteknologiska.
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infrastruktur- och fastighetsutveckling i Stockholm
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goda jobbutsikter inom transportindustrin
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Ekonomi och affärsutveckling
för dig som är ingenjör.
Komplettera din tekniska utbildning med praktiskt och strategiskt användbara kunskaper i företagsekonomi. Programmet går i två steg – Affärsekonomi och Affärsutveckling. Hittills har nästan
2000 ingenjörer deltagit genom åren. Antagning till höstens programstarter pågår.
Välkommen på informationsmöte. Boka tid på ifl.se/informationsmoten eller kontakta
någon av våra programrådgivare på 08-586 175 60 eller info@ifl.se
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KarrIärutvecKlIng

Bra plattform för att förändra världen
Helene Biström, ordförande för cramo, har arbetat
mer än 30 år inom energibranschen.
– Det är en spännande sektor med stark koppling till
miljöfrågan. är man ung ingenjör och vill förändra världen är energibranschen helt rätt plats att utgå ifrån.

H

elene Biström började på Vattenfall
direkt efter sin gymnasieingenjörsexamen i början av 1980-talet. Efter några år kände hon att det var dags att
läsa vidare och sökte in på KTH. Efter avklarad civilingenjörsexamen i maskinteknik
återvände hon i mitten av 1990-talet till Vattenfall.
– Jag fick tidigt frågan om jag ville ta över
efter min chef som skulle gå i pension, men
jag vill jobba operativt och höll mig medvetet borta ifrån den traditionella chefskarriären ända fram till 2001. Då tog jag mitt första
chefsjobb som vd i ett dotterbolag till Vattenfall. Efter den utmaningen hade jag ett antal
olika chefspositioner inom bolaget. 2007 kom
jag med i koncernledningen och hade rollen
som vice vd när jag slutade tre år senare.
Efter Vattenfall var Helene Biström vd för
Norrenergi i tre års tid. I dag är hon verksam
i tre styrelser, KTH, Sveaskog och CRAMO,
samtliga anrika verksamheter som historiskt
sett varit tämligen mansdominerade.

Jag höll mig
medvetet
borta ifrån
den traditionella
chefskarriären

Helen Biström, civilingenjör
och styrelseledamot i KTH.
Foto: Fredrik Hjerling

Har du haft nytta av din ingenjörsbakgrund som ledamot i dessa styrelser?
– Absolut! Att jag haft verksamhetsfokus i
min karriär har betytt mycket, men även min
civilingenjörsexamen från KTH. Då är det
ingen som ifrågasätter om du kan eller inte
kan vissa saker. Det var också en stor anledning till att jag började plugga en gång i tiden,
jag var ju redan ingenjör med anställning på
Vattenfall, men förstod att det skulle vara lätt
att bli omsprungen om jag inte hade en högre
examen.

Ett råd från Helene Biström till andra ingenjörer som funderar på en styrelsekarriär är
att tillåta sig att ligga lågt i början.
– De tre första mötena är det bra att bara lyssna, ställa frågor och lära känna bolaget. Man
behöver sätta sig in i verksamheten, läsa på och
tänka till, som styrelseledamot är du ju en ägarrepresentant med ett stort ansvar. Men det är absolut inget att vara rädd för och man får faktiskt
vara nybörjare även i de här sammanhangen.
text: anette BoDInger

leDarsKap

Viktigt att ha koll på sina drivkrafter
– en bra utgångspunkt för karriärplanering är att ha koll på vad man triggas av och tycker är viktigt. Mening, hållbarhet och miljönytta i kombination med resultat, har varit den röda tråden i min karriär, säger cecilia
ehrenborg Williams, vice vd på Miljömärkning sverige.

C

ecilia Ehrenborg Williams kan se tillbaka på en lång karriär inom miljövårdsområdet. I grunden har hon en
civilingenjörsexamen från KTH i kemiteknik
med examensår 1995. Sedan dess har det hänt
en hel del.
– Under mitt sista år på utbildningen riktade jag in mig på miljövård och det var då
alla pusselbitar föll på plats. Känslan var att
jag hade hittat rätt, det var en riktig kick och
ett jätteroligt år.
Ex-jobbet förlades till Shanghai.
– Tillsammans med en kurskamrat gjorde
jag en miljökonsekvensbeskrivning av olika
vattendrag. De var ordentligt förorenade och
vi blev enormt sjuka men också inspirerade till
att påverka genom att arbeta med globala miljö- och hållbarhetsfrågorna.
Efter hemkomsten fick hon anställning på
ett kem-tekniskt företag och gick något år senare över till ett nystartat miljökonsultbolag.
– Vi var till en början bara en handfull personer i verksamheten, jag blev projektledare
och produktutvecklare och fick göra det mesta.

Det var tuffa men spännande och lärorika sex
år. I takt med att företaget växte fick jag axla
allt större ansvar och bl.a. pröva på ledarskap.

Cecilia Ehrenborg Williams, vice vd på Miljömärkning Sverige.

Ledarskap
Efter fem år som projektledare med fokus på
införsäljning och utveckling av informationskampanjer på Håll Sverige Rent började Cecilia för sju år sedan på Miljömärkning Sverige.
– Efter en tid som projektledare fick jag en
tjänst som affärsområdeschef. Då gick jag in i
ledarrollen på allvar.
Till saken hör att hon under de gångna åren
gått en hel del olika ledarskapsutbildningar.
– Men den kurs som hjälpt mig mest i min
karriär är en kurs i praktisk retorik på Stockholms universitet. Det har varit en trygghet att
ha en modell för hur man bygger upp ett anförande för att få folk att lyssna och att argumentera för min sak. Den kan jag verkligen
rekommendera till andra.
Som anställd på Miljömärkning Sverige har
Cecilia även gått Civilingenjörsprogrammet
på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Visar det sig
att man valt
fel spår så
är även det
en nyttig
lärdom och
kompassen
kan justeras

– I samband med utbildningen blev jag erbjuden vice vd-rollen och har sen dess fått ett
allt större ansvar för ledning och utveckling av
bolag och personal.
Cecilia säger att hon istället för en karriärplan huggen i sten, alltid haft radarn på efter nya möjligheter att utvecklas och påverka
inom hållbarhetsområdet och ledarskap. Skulle hon ge något råd till andra ingenjörer som
står inför att välja yrkesbana så är det att visualisera en bild av sin karriär och se till att ha
koll på sina drivkrafter och talanger.
– Jag tror på att utmana sig själv och inte
vara rädd för att pröva. Visar det sig att man
valt fel spår så är även det en nyttig lärdom
och kompassen kan justeras.
text: anette BoDInger
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MedArbeTArhälsA

Chefen som tar med
medarbetarna i löparspåret
rör du på dig och mår bra blir du också friskare och mer effektiv på
jobbet. det är företagsledaren Peter rejler övertygad om. därför
har han satsat extra på att främja hälsan hos medarbetarna.

T

räning har alltid varit en betydelsefull
ingrediens i Peter Rejlers liv. Han bokstavligen brinner för det. I förbifarten
nämner han att han är ingenjör, börs-vd och
fembarnsfar också för att det inte ska framstå
som att det bara är crossfit, simning, löpning
och tennis i hans huvud. Två timmars träning
dagligen får han in i sitt späckade schema och
den rörelseglädjen hoppas han ska smitta av
sig på medarbetarna i företaget.
– Engagemanget måste komma uppifrån.
Som chef är jag en viktig förebild. Om jag
stressar, är stillasittande och äter chips på dagarna tror jag inte att medarbetarna känner
sig manade att tänka på sin hälsa heller. Jag
lever som jag lär och tar gärna med kollegorna
på en joggingrunda på lunchen.

Lönsamt att ha kollegor som mår bra
När Peter Rejler klev in som vd och koncernchef för ingenjörsföretaget Rejlers 1998 kom
hälsotänket från start att prägla hans ledarskap. Han blev något av en pionjär inom
området när han på heltid anställde en hälsoansvarig på företaget som fick till uppgift att
se till så att alla medarbetarna mådde bra. Att
alla anställda uppmuntras att röra på sig är en
betydelsefull del i det arbetet men de hälsofrämjande åtgärderna inkluderar även kostråd
och det psykiska välbefinnandet.
Med tiden har företaget vuxit och 150
medarbetare har knappt tjugo år senare under
Peters Rejlers ledning blivit 1 900 anställda på
80 olika kontor. Själv är han övertygad om att
hälsosatsningen varit en bidragande faktor för
framgången.

– Du blir effektivare och tänker klarare om
du rör på dig fysiskt och mår bra. Jag skulle
aldrig klara av mitt jobb om jag inte tränade som jag gör. Våra låga sjukskrivningstal är
också ett bevis, för det här är en personalinvestering som lönar sig.
TexT: AnnA-KArIn Andersson

Så FRäMJAS häLSAn:
Att komma varandra nära har blivit
en naturlig del i företagskulturen. Chefer
och kolleger kramas oftare än de gör ett
handslag när de ses.
På alla Rejlers drygt 80 kontor finns en
anställd hälsoansvarig som har till uppgift att
se till så att alla medarbetare mår bra.

Företagsledaren Peter Rejler har vid ett par
tillfällen deltagit i uthållighetsloppet Ö till Ö,
som går ut på att simma och springa mellan
26 öar i Stockholms skärgård.
Foto: Jakob Edholm

Ledningen uppmuntrar till fysisk aktivitet
dagtid. Att exempelvis ta en joggingtur på
lunchen ses som ett plus.
Föreläsare inom kost, motion och psykisk
hälsa bjuds in till företaget med jämna
mellanrum.
Medarbetare som önskar delta
i motionstävlingar som exempelvis
Vasaloppet, maraton eller Vätternrundan får
alltid startavgiften betald av företaget.
På konferenser är det aldrig bara
stillasittande. Aktiviteter som orientering eller
stafetter ingår som en del i eventet.
På företagets intranät ges tips på nyttiga
matrecept att inspireras av inför helgen.
Företaget har ett tydligt uppsatt mål om
att det alltid ska vara en lägre andel än två
procents sjukfrånvaro.

PeTeR ReJLeR:

Du blir effektivare och
tänker klarare om du rör
på dig fysiskt
och mår bra

namn: Peter rejler.
Jobb: Vd och koncernchef för företaget
rejlers.
Utbildning: Civilingenjör.
ålder: 48 år.
Familj: sambo och fem barn.
Tränar själv: Cirka två timmar om dagen. ett
tidigt morgonpass och hittar alltid ”spilltid”
för motion under dagen. Varvar löpning,
crossfit, tennis och simning.

UTVECKLING OCH INNOVATION
KRÄVER BÅDE RÄTT KOMPETENS
OCH FLEXIBILITET.
Dfind Science & Engineering erbjuder konsultuthyrning, rekrytering och search av ingenjörer
och naturvetare.

Kontakta oss:
0775-700 900 | info@dfind.se | www.dfind.se
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UndersöKnInG

Senaste imagevärde bland industr
större svenska industriföretag
som kan erbjuda en bred palett av karriärmöjligheter med
internationella kopplingar har
ett tydligt övertag när det gäller
att locka till sig ingenjörskompetens.

Tord Hermansson,
ansvarig för forskning
och externa kontakter
inom produktutveckling på Volvo Personvagnar.

Vilka faktorer avgör att vissa industriföretag är speciellt eftertraktade bland
yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer?

– Är man nybakad civilingenjör så är det klart
att företag av Volvo Personvagnars storlek erbjuder många olika karriärmöjligheter inom
både teknikspecialistområdet och chefskarriärområdet. Så det är ganska naturligt att titta
på den typen av arbetsgivare, säger Tord Hermansson, ansvarig för forskning och externa
kontakter inom produktutveckling på Volvo
Personvagnar som fått en topplacering i enkätundersökningen om ingenjörers kännedom
om svenska industriföretag.

Ser du några gemensamma nämnare för
de industriföretag som placerat sig i toppen i undersökningen?

Varför har volvo personvagnar lyckats
speciellt väl?

– Det är svårt att veta exakt vad det är som
triggar. Men rent faktiskt har vi själva huvuddelen av vår forskning och utveckling här i
Sverige, så när det gäller ingenjörsutmaningar
finns de nära till hands i landet, och det tror
jag gör det väldigt attraktivt för studentkåren.

– Vi har försökt kommunicera den situation vi
befinner oss i nu som eget bilföretag med vår
kinesiske ägare, och inte som en del av en stor
koncern som tidigare med Ford. Vi har varit
måna om att kommunicera att vi är ett självgående företag med väldigt goda förutsättningar för unga tekniker och även för andra.
Även den internationella dimensionen blir allt
viktigare ur ett ingenjörsperspektiv.

det finnS en tydlig diskrepans mellan företag i toppen och företag i botten, vad
tror du det beror på?

acceptans ocH Kännedom:
vilka industriföretag känner du till väl och hos vilka kan du tänka dig att arbeta?

Vi är utomordentligt
beroende av
en kompetenstillväxt,
inte bara
inom ingenjörsområdet
utan inom
många discipliner

60%

– Man får ha i åtanke att vi rent allmänt under
flera års tid haft en nedåtgående trend i teknikintresset bland studenter. Sen är det klart
att det är de stora etablerade företagen med en
bred palett av karriärmöjligheter som väcker
ett större intresse bland studenterna och färdiga ingenjörer.

är svenska industriföretag
av ny ingenjörskompetens för framtida affärer och konkurrenskraft?

hur beroende

– Vi är utomordentligt beroende av en kompetenstillväxt, inte bara inom ingenjörsområdet
utan inom många discipliner. Volvo Personvagnar har valt att behålla sin huvudverksamhet med forskning, utveckling, försäljning och
service i Göteborg, så för oss är det utomordentligt viktigt att det finns en stark tillväxt
och en stark tilltro till vår bransch, avslutar
Tord Hermansson.
text: cLAs Lewerentz
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iföretag och statliga myndigheter
möjligheter att få ägna sig åt absolut spetsteknik inom vissa områden,
kombinerat med möjligheter till personlig utveckling, gör olika statliga
myndigheter till attraktiva arbetsgivare bland ingenjörer.
även FMV och FOI som stöttar oss i det här,
så är det ju absolut spetsteknik vi håller på
med inom vissa nischer, och det lockar förstås.

avgör att statliga myndigheter är eftertraktade arbetsgivare bland
civil- och högskoleingenjörer?
Vilka faktorer

– Inget som skiljer sig från alla andra
arbetsgivare − intressanta och utvecklande
arbetsuppgifter och möjligheter till personlig
utveckling, svarar kommendör Peter Haglind,
Chief Information Officer för Försvarsmakten som tagit toppositionen i enkätundersökningen om ingenjörers kännedom om statliga
arbetsgivare.
Varför har Försvarsmakten

Vad tror du att diskrepansen mellan de
högst och lägst placerade i undersökningen beror på?

– Det handlar nog om hur kända myndigheterna är. När man tittar på namnen längre ner
i listan så är det ju mindre myndigheter som
inte är lika kända som de större.

lyckats speci-

Är det Viktigt att statliga myndigheter
arbetar med sitt ”varumärke” mot ingenjörsmålgruppen, och hur kan de i så
fall förbättra sin acceptans och kännedom?

ellt väl?
– Vi har intressanta, omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter och satsar mycket på att
stötta medarbetarna i den personliga utvecklingen. Man kan byta tjänst internt och det
finns även goda möjlighet till utlandstjänstgöring. Vi har också en mycket viktig samhällsfunktion att uppfylla, inte minst genom att
vara den yttersta garanten för fred, frihet och
demokrati.

– Ja, det är viktigt. Just för Försvarsmakten, i
och med att den allmänna värnplikten är vilande och vi övergått till rekrytering baserad
på frivillighet, så måste vi hitta andra vägar
att göra oss kända som en intressant arbetsgivare. Det är också en viktig del av demokratin att informera om vad vi håller på med.
Så det har varit en medveten strategi från vår
sida att gå ut och aktivt informera om vad vi
håller på med.

kan du se några gemensamma

nämnare
för de myndigheter som placerat sig högt
i undersökningen? vad gör det spännande att arbeta som ingenjör hos dessa
myndigheter?

om Vi ser framåt i tiden, hur beroende är
statliga myndigheter av ett nytillskott av
ingenjörskompetens?

– Det som är försvarsrelaterat, och också
Trafikverket och Lantmäteriet, tror jag har
rykte om sig att syssla med intressant teknik. Om man går till Försvarsmakten, och

– Det är vi i högsta grad beroende av. Anledningen till att vi är attraktiva som arbetsgivare

vilka myndigheter och statliga verk känner du till väl och hos vilka kan du tänka dig att arbeta?
60%

energimyndigheten

AcceptAns

40%
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msB
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25,7%

msB

11,3%

trafikverket

25,3%
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18,9%
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18,2%
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14,5%
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14,5%
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Kustbevakningen

12,4%

sGU

4,6%
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om undersöKnIngen:
Kustbevakningen

Lantmäteriet

trafikverket

god kännedom (%): Hur många av de tillfrågade som känner till
arbetsgivarna väl.

Luftfartsverket
strålsäkerhetsmyndigheten

acceptans (%): positiv inställning. Kan tänka sig att ta anställning hos,
eller rekommendera en kollega att ta anställning där (Bas Kännedom).

pRV
FRA

Imagevärde (%): Kännedom (%) x Acceptans (%). Hos vilka arbetsgivare
de tillfrågade kan tänka sig att arbeta eller rekommendera till en vän eller kollega.
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pts

20%
20%

Imagevärde: Här vIll IngenJörerna arbeta:

Försvarsmakten

sjöfartsverket

10%
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FmV

svenska
kraftnät

Boverket

är också skälet till varför vi behöver kompetenstillskott − vi håller ju på med mycket intressant teknik och hur man utnyttjar den,
avslutar Peter Haglind.

FoI

sGU

30%

Vi har en
mycket viktig
samhällsfunktion att
uppfylla

vilka av dessa arbetsgivare kan ingenjörerna tänka sig att arbeta för
eller rekommendera till en vän eller kollega?

acceptans ocH Kännedom:

50%

Kommendör Peter
Haglind, CIO för
Försvarsmakten.

30%

40%
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60%
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Framtidens Karriär – Ingenjör har i samarbete med Voc nordic genomfört
en trendundersökning riktad mot ett slumpmässigt urval av 5 000 civil- och
högskoleingenjörer. Undersökningen genomfördes 20–22 maj 2015. den
statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,7–4,5 procentenheter.
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FAStIGHetSBRANSCHeN

Förändrad spelplan lockar ingenjörskompetens
ett brett arbetsfält med konkreta resultat gör fastighets- och bostadsbranschen efterfrågad bland ingenjörer. Större arbetsgivare med spännande utvecklingsprojekt är speciellt attraktiva, menar Fredrik Wirdenius
på Vasakronan som tar en av topplaceringarna i den senaste imagevärdesundersökningen.

Det handlar
om stadsutveckling och
man får vara
med och
forma samhället

att se till att bolaget jobbar med nytänkande,
modernt ledarskap och ett modernt sätt att
jobba. Det tror jag är viktigt för allt flera.

Vilka faktorer avgör att fastighets-/bostadsaktörer är speciellt eftertraktade
bland yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer?

av ny ingenjörskompetens
är fastighets- och bostadsbolag för sina
affärer i framtiden?

hur Beroende

– Det vi jobbar med är konkret och påtagligt.
Det handlar om stadsutveckling och man får
vara med och forma samhället. Det är också
en bra bredd på det man håller på med där
många olika kompetenser jobbar i tätt samarbete, säger Fredrik Wirdenius, vd på fastighetsbolaget Vasakronan.

– Det kommer vara ett stort rekryteringsbehov
av ingenjörer på både tekniksidan och inom
projektledning framöver.

några speciella faktorer
som gör att vissa bolag blir speciellt eftertraktade bland yrkesverksamma civiloch högskoleingenjörer?

kan du peka på

att vasakronan har lyckats
speciellt i sammanhanget när det gäller
kännedom och acceptans.

Varför tror du

– Att man kan erbjuda en bredd i arbetsuppgifterna, att man kan erbjuda möjligheter att
utvecklas inom många olika delar, att man har
spännande fastigheter och spännande projekt,
att man ligger i framkant vad det gäller utvecklingsfrågor, svarar Fredrik Wirdenius och
tillägger:
– Fastighetsbranschen är inne i en spännande utvecklingsfas. Det händer mycket på
efterfrågesidan, bland annat i synen på arbetsplatser där vi behöver utveckla kontor som
möter nya behov. Det händer också mycket
inom handel och de delarna. Det är en förändrad spelplan som gör att det är roligt att vara
i branschen just nu.

– Som Sveriges största fastighetsbolag så tror
jag att vi syns i många avseenden, och vi uppfattas kanske som föregångare inom en hel del
utvecklingsfrågor i branschen. Vi började väldigt tidigt tala om hållbar stadsutveckling och
hållbara fastigheter. Jag tror också att vi uppfattas som ett modernt företag vad det gäller
ledarskap och nytänkande.
BehöVer fastighets- och bostadsaktörer
jobba med att förbättra sin acceptans och
kännedom?

– Det tror jag absolut att man behöver. Om
man tittar generellt på bygg- och fastighetsbranschen så kan den uppfattas som konservativ och lite stelbent, så det finns all anledning

Fredrik Wirdenius, vd
på fastighetsbolaget
Vasakronan.
Foto: Vasakronan

Imagevärde: Här vIll IngenJörerna arbeta:
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vilka av dessa arbetsgivare kan ingenjörerna tänka sig att arbeta för
eller rekommendera till en vän eller kollega?

acceptans OcH kännedOm:
vilka följande fastighets- och bostadsaktörer känner du till väl och hos vilka kan du tänka dig
att arbeta?
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acceptans (%): Positiv inställning. Kan tänka sig att ta anställning hos,
eller rekommendera en kollega att ta anställning där (Bas Kännedom).
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de tillfrågade kan tänka sig att arbeta eller rekommendera till en vän eller kollega.
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god kännedom (%): Hur många av de tillfrågade som känner till
arbetsgivarna väl.

Stockholmshem

10%
0%

14,0%

Riksbyggen

Om undersöknIngen:

Statens
Fastighetsverk

Fastighetskont. Malmö stad
Fastighetskont. Gbg stad
Fastighetskont.
Sthlms stad

20%

Akademiska Hus

20%

30%

40%

50%

60%

Framtidens Karriär – Ingenjör har i samarbete med VOC Nordic genomfört
en trendundersökning riktad mot ett slumpmässigt urval av 5 000 civil- och
högskoleingenjörer. Undersökningen genomfördes 20–22 maj 2015. Den
statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,7–4,5 procentenheter.

Framtidens Karriär – Ingenjör

www.framtidenskarriar.se

9

Juni 2015

FAsTIgheTsbrAnschen

Ingenjörer formar framtidens
fastighetsbransch
I fastighetsbranschen pågår ett generationsskifte med många möjligheter för
ingenjörer som vill vara delaktiga i branschens utveckling mot en ökad digitalisering, industrialisering och skärpta miljökrav med samhällsnytta i fokus.

K

ombinationen av att förvalta befintliga fastigheter och agera kravställare när nya fastigheter ska byggas
är spännande, inte minst eftersom det ger ett
helhetsperspektiv på fastigheters byggnation
och långsiktiga drift, säger Krister Silemo, civilingenjör och fastighetsdirektör på Fortifikationsverket.
En ingenjör kan ta sig an många olika roller i fastighetsbranschen, såväl inom entreprenadområdet som på beställarsidan eller som
konsult med fokus på exempelvis projektering. Möjligheterna att bli specialist och agera
rådgivare inom ett specifikt område är goda.

Karriärmöjligheter i hela Sverige
Under studietiden på civilingenjörsutbildningen
med inriktning på väg och vatten hade Krister
Silemo siktet inställt på att bli byggingenjör.
När han tog examen 1991 befann sig byggbranschen i en djup lågkonjunktur, så Krister Silemo
sökte sig istället till Fortifikationsverket.

– Sedan 2015 ansvarar jag för vår samlade
fastighetsförvaltning och en enhet med 450
medarbetare. Efter sommaren byter jag istället fokus till strategisk fastighetsstyrning, säger Krister Silemo.

Gyllene tillfälle för ingenjörer
Att få arbeta med en så konkret och påtaglig del av människors liv som fastigheter och
att ständigt utveckla de fastigheter han ansvarar för är Krister Silemos främsta drivkrafter.
Fastighetsförvaltning handlar till stor del om
att analysera och hantera stora mängder data.
– De kommande åren har ingenjörer ett
gyllene tillfälle att söka sig till fastighetsbranschen. Det är en bransch som rör sig mot
en ökad digitalisering och industrialisering.
Dessa strukturförändringar, i kombination
med ett pågående generationsskifte, bidrar till
branschens attraktivitet, säger Krister Silemo.

De kommande åren har
ingenjörer
ett gyllene
tillfälle att
söka sig till
fastighetsbranschen
Krister Silemo, civilingenjör
och fastighetsdirektör på
Fortifikationsverket.
Foto: Kari Kohvakka

TexT: AnnIKA WIhlborg

Foto: Skanska

JohAn KArlsTröm, vd sKAnsKA:

Mångfaldsfrågorna måste
in i branschen på allvar
Johan Karlström förälskade sig i
byggbranschen, jobbade några år
som snickare och började sedan
på KTh. Idag är han vd för skanska, ett av världens största byggbolag som varje dag sysselsätter
250 000 människor på byggen över
hela jorden.

U

nder de nära 40 år som Johan Karlström verkat inom byggbranschen
har det skett en enorm utveckling.
– Jag började i byggbranschens före faxens
tid. Till skillnad från då arbetar jag idag helt
papperslöst. Jag har min anteckningsbok och
Ipaden, det räcker.
Datoriseringen har inneburit stora förändringar inom byggsektorn, en helt annan dimension av förändring är det samhällsansvar
som idag genomsyrar branschen.
– Nu för tiden räcker det inte med att
bara bygga en produkt, vad det nu är.
Byggföretag måste också uppträda på ett
ansvarsfullt sätt i samhället, inte minst vad
gäller säkerhet men även när det kommer

Johan Karlström,
vd Skanska.

Byggföretag
måste också
uppträda på
ett ansvarsfullt sätt i
samhället,
inte minst
vad gäller
säkerhet

till affärsetik, miljöfrågor och socialt engagemang.

Utmaningar
I takt med att byggsektorns spelplan förändrats har det dykt upp ett antal nya utmaningar
för branschens aktörer.
– Kompetensförsörjningen är en utmaning,
att nå ut med vilken otroligt intressant miljö
detta är att jobba i, en annan. Dagens byggbransch handlar inte bara om teknikfrågor,
affärssidan är minst lika stor och framförallt
gäller det att kunna hantera människor med
olika roller.
Arbetsmiljö är en viktig fråga.
– Byggplatser är ganska farliga miljöer, här
handlar det om att faktiskt driva på en för-

ändring så att alla involverade kommer hem
till sina familjer utan att vara skadade. Det
handlar inte bara om att ha rätt utrustning
och kunskap i de här frågorna. Det handlar
också om attityd, om den syn du har på omvärlden och dina medarbetare.
En tredje utmaning är mångfaldsfrågor.
– 20 procent av Sveriges befolkning har en
utländsk bakgrund. Så ser inte byggbranschen
och inte heller Skanska ut. Vi speglar inte
samhällets mångfald i form av tänkesätt, idéer
och innovationer. Detta är ett problem på lång
sikt. Mångfaldsfrågorna måste in i branschen
på allvar och det är något vi jobbar på stenhårt, både i Sverige och i andra länder.
TexT: AneTTe bodInger
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Foto: Saab AB

Foto: BAE Systems

Från civilingenjör till
koncernchef i Saab
– Jag har haft förmånen att arbeta inom olika
branscher, vilket har skapat en bra bas att stå på
och en nyfikenhet på att lära nytt.
efter arbete vid bryggeriet Falcon, elgrossisten
Storel och en rad chefsbefattningar på
speditionsföretaget Schenker, blev jag
koncernchef för energibolaget e.on nordic
med verksamhet i norden och Polen. 2010 blev
jag erbjuden arbetet som vd och koncernchef
för Saab, vilket jag som ingenjör kände var ett
absolut drömjobb.
Spänningen med att vara vd i ett stort
internationellt högteknologisk företag

FörSVArSInDuSTrIn

Ständig strävan mot teknisk
excellens i försvarssektorn
Försvars- och högteknologisektorn präglas av krävande kunder som motiverar företagen att ständigt stå på tå. Den spjutspetsteknologi som utvecklas i branschen
påverkar andra branschers teknikutveckling. För ingenjörer som vill arbeta utifrån
ett helhetsperspektiv i spjutspetsteknologins absoluta framkant är försvars- och
högteknologisektorn ett attraktivt val.

L

ena Gillström är sedan fem år tillbaka
vd på BAE Systems Bofors i Karlskoga.
Hon inledde sin karriär som konstruktör på dåvarande Bofors. Därefter avancerade
hon till systemingenjör och blev så småningom projektledare. Efter några år väntade
rollen som linjechef på BAE Systems mekanikavdelning och så småningom blev hon global
utvecklingschef på företaget, för att därefter
bli vd.
– Våra kunders höga krav på säkerhet,
prestanda, kvalitet och tillgänglighet innebär att vi hela tiden måste prestera på topp
för att kunna svara upp till förväntningarna.
Som ingenjör i försvars- och högteknologisektorn har du ofta förmånen att följa hela
kedjan från teknikutveckling till hur kunderna använder systemen, säger Lena Gillström.
En teknisk nyfikenhet och ett intresse av att
betrakta sin insats utifrån ett helhetsperspektiv med en stark koppling till slutproduktens
kvalitet är värdefulla egenskaper för ingenjörer i denna bransch.

En global bransch som aldrig står still
– En av de faktorer som fått mig att arbeta 26
år i försvars- och högteknologisektorn är dess
ständiga strävan efter att vidareutveckla tekniken, applicera nya metoder och även fortsättningsvis befinna sig i teknikutvecklingens
framkant. Det här är en global bransch som

Lena Gillström, vd på
BAE Systems Bofors i
Karlskoga.
Foto: BAE Systems

aldrig står still, en bransch som i mångt och
mycket fokuserar på att utveckla helhetslösningar i dialog med kunder och användare, säger Lena Gillström.
– Sverige är ett litet land i den globala
försvarssektorn, vilket innebär att svenska
företag har vässat sin förmåga att delta i internationella samverkansprojekt, då försvarsoch högteknologiföretag från flera länder
bildar en plattform för utvecklingen av gemensamma systemlösningar. En förklaring till
de svenska försvarsindustriföretagens globala
framgångar är just vår attraktivitet som samarbetspartner, säger Lena Gillström.

Internationellt präglad sektor

Vår bransch
kan erbjuda
ingenjörer ett
brett spektrum
av karriärinriktningar

Den svenska försvars- och högteknologisektorn är förstås i allra högsta grad beroende
av försvarspolitiska prioriteringar och beslut.
Sektorn fungerar som en nationell resurs för
den svenska försvarsmakten.
– Vår bransch kan erbjuda ingenjörer
ett brett spektrum av karriärinriktningar.
Många inleder sin karriär som konstruktör,
för att därefter bli systemingenjör, projektledare eller arbeta med supply chain, strategiskt inköp och kvalitet. Du kan välja mellan
att arbeta i en internationell sektor i Sverige
eller att vara stationerad utomlands, säger
Lena Gillström.
TexT: AnnIKA WIhlborg

– Saab är ett företag med stark position och
en hög kompetens. Vi är ett av Sveriges mest
ingenjörstäta och mest innovationsintensiva
företag. Det är oerhört spännande att få leda ett
företag som är så viktigt för Sverige; både när
det gäller svensk försvarsförmåga och Sveriges
innovationskraft och export.
– Svensk försvarsindustri spelar en viktig roll för
Sveriges roll som självständig och stark internationell aktör; ett land man lyssnar till och som
därmed har inflytande i samarbetet med andra.
– Det är dessutom nödvändigt att man är
intresserad av bolagets produkter och det är jag
verkligen. Jag tycker att vi har många väldigt
högteknologiska produkter.
Ingenjörsbehoven inom försvars- och
högteknologisektorn
– Vi har ett stort ingenjörsbehov. Saabs
teknologihöjd förutsätter ledande teknisk
kompetens och detta ställer både höga och
specifika krav på de talanger vi rekryterar.
– eftersom vi har en bred produktportfölj
efterfrågas ingenjörer med de flesta olika
specialinriktningar; maskin, data, elektronik,
teknisk fysik, industriell ekonomi och andra.
rekrytering av ny kompetens sker kontinuerligt.
ett normalt år rekryterar företaget mellan 400 och
500 ingenjörer globalt.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter inom
sektorn?
– nästan oändliga! Min uppfattning är att detta
är något medarbetare verkligen uppskattar;
möjligheterna att göra karriär inom flera områden,
som teknisk specialist, projektledare eller chef.
Håkan Buskes karriär- och ledarskapsråd
– Mitt viktigaste råd är att ”gräva där du står”. gör
ett bra arbete med de uppgifter du fått ansvar för
och fundera inte så mycket över vad nästa steg
ska vara. För du kommer nämligen bara att mätas
på vad du levererar i nuvarande roll.
– Sen som ledare är det viktigt att ständigt
utveckla medarbetarna så att kvaliteten alltid
håller bästa klass. rätt medarbetare borgar även
för att ha förmåga att utveckla verksamheten
framåt. Som chef pekar man ut riktningen, sätter
referenspunkter om var företaget befinner sig
och vart vi är på väg. Men det är inte ens egen
förmåga som ska avgöra allt. Mitt ledarskap
bygger på insikten att ”tillsammans lyckas vi
bättre”. Vi har alla olika egenskaper och åsikter
och det är jättebra. bra ledarskap gör stor
skillnad och det handlar om att våga leda tydligt
och samtidigt vara prestigelös.
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IndusTrIseKTorn

Här finns de coola jobben
Att svensk industri fortfarande förknippas med buller och smuts gör
att ingenjörer kan missa att branschen erbjuder häftiga jobb i moderna miljöer. Fler borde få upp ögonen för att de hetaste tjänsterna
inom mjukvaruutveckling finns just inom industrin.

S

venska industriföretag förändras i
snabb takt. Tidigare mekaniska produkter blir högteknologiska. Tillverkningsprocesserna utvecklas och det ställs allt
hårdare krav på miljöanpassningar och ökad
energieffektivitet. Sammantaget har det lett
till att svenska klassiska industriföretag också
omformats som arbetsgivare.
– Många tänker nog fortfarande på olja och
svarvar när de hör om industrin. Det är långt
ifrån verkligheten. Idag utgörs exempelvis
en stor del av vår verksamhet inom området
mjukvaruutveckling, säger Ulf Bengtzelius,
forsknings- och utvecklingschef på Atlas Copco Industrial Technique.

Innovativa
ingenjörer med
rätt utbildning
har alla möjligheter att växa
inom industrin

Rekryteringsbehovet ändras
Atlas Copco har en lång historik som leverantör av bland annat gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem men är
samtidigt i framkant i den tekniska utvecklingen. Idag ställs nya krav på produkterna
vilket skapar utmaningar för de anställda.
– För en biltillverkare som använder våra
mutterdragare är det viktigt att vi kan säkerställa att de kan vara i bruk dygnet runt utan
produktionsstopp. Allt måste fungera, som
mjukvaran för drivsystemet som ska strömsätta motorn för att bara nämna ett litet exempel. Våra produkter är idag så komplexa
att det krävs ett brett spektrum av olika typer
av ingenjörskompetens, säger Ulf Bengtzelius.
Eric Stegemyr, Vice President inom Product
Management and Development på Husqvarna
har samma bild.
– Våra robotgräsklippare och framtagningen av batteriteknologi som ett alternativ till
förbränningsmotorer är bara några exempel
på hur utvecklingen ändrat vårt rekryteringsbehov. Intåget av elektronik och mjukvara är
tydligt.
Husqvarna erbjuder produkter och lösningar inom trädgårds-, park-, skogsvård och
byggnadsarbete för både privatkonsumenter
och professionella användare. Konstruktionerna har med tiden blivit alltmer avancerade och
kräver idag spetskompetens inom såväl avancerad mekanik som elektronik och mjukvara.

Foto: Atlas Copco

bullrigt verkstadsgolv idag. På Atlas Copco jobbar man exempelvis mycket i korsfunktionella
team och har gått ifrån fasta arbetsplatser så att
man kan vistas i olika delar av lokalerna beroende på vad man håller på med för dagen. Den
som vill jobba ostört med systemutveckling kan
sitta i en tyst avdelning vid en dator och en annan dag sitta i grupp och diskutera eller testa
hur idén fungerar i praktiken.
Ulf Bengtzelius, FoUchef på Atlas Copco.

Eric Stegemyr tror att ingenjörer kan missa jobbutmaningarna inom industrin för att man inte
känner till hur arbetsuppgifterna är utformade.
– När jag träffar blivande ingenjörer får
jag höra att bland annat spelbranschen lockar dem. Få känner till att liknande färdigheter
efterfrågas i den här branschen. Svensk industri måste vässa sig för att öka sitt attraktionsvärde.
Även arbetsmiljön har förändrats inom industrin. Det handlar knappast om att stå på något

Industrin förändras i snabb takt. Tidigare
mekaniska produkter är nu högteknologiska.
Inom industrin finns en mängd spännande
utmaningar för dig med kompetens inom
mjukvaruutveckling.

Eric Stegemyr, Vice President på Husqvarna.

TexT: AnnA-KArIn Andersson

Därför är Det intressant att Jobba inom inDustrin:
Industrin är motorn inom svenskt näringsliv.
det är tillfredsställande att vara en del i en
bransch som går bra.

Ingenjörer kan missa roliga jobb

– Och så är industrin en bransch som går
bra. Innovativa ingenjörer med rätt utbildning
har alla möjligheter att växa inom industrin.
Att jobba för stora industriföretag som är etablerade på världsmarknaden skapar såklart
även goda möjligheter till en internationell
karriär, säger Eric Stegemyr på Husqvarna.

svenska industriföretag verkar på den internationella marknaden. Många jobb innefattar
därför tjänsteresor utomlands eller möjligheten att prova på att arbeta i ett annat land.
svenska industriföretag efterfrågar
innovativa ingenjörer. Har du den kunskap

som krävs och dessutom idéer kommer din
kreativitet att uppskattas och tillvaratas.
Inom industrin erbjuds du en fräsch,
modern och tillfredsställande arbetsmiljö.
Glöm den gamla förlegade bilden av smuts
och buller.
För industrin är hållbarhet, ökad
energieffektivitet och minskad miljöpåverkan
i fokus, vilket skapar nya typer av attraktiva
tjänster för ingenjörer.
Industriföretagen är stora vilket innebär
komplexa arbetsuppgifter och stora
möjligheter för dig som anställd att växa och
utvecklas åt det håll du själv önskar.
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InFrAsTruKTur och FAsTIgheT

Växande storstäder frigör karriärmöjligheter
De svenska storstadsregionerna
präglas av en hög inflyttningsoch utbyggnadstakt som erbjuder
många spännande karriärmöjligheter för ingenjörer inom områdena
fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, infrastrukturplanering och
stadsplanering som lägger grunden till framtidens stad.

E

fter examen från väg och vatten vid
Chalmers inledde jag min karriär
som konstruktör på J&W. Så småningom blev jag projektledare och arbetade
även med projekterings- och kvalitetsfrågor.
Därefter blev jag projektledare på Locum,
Stockholms läns landstings fastighetsbolag.
Senare avancerade jag till förvaltningschef
för Nya Karolinska och fastighetschef för
universitetssjukhusen. Därefter arbetade jag
som fastighetschef på SL och sedan 2011

är jag fastighetsdirektör på Fastighetskontoret i Stockholms stad, säger Juan Copovi
Mena.

energi, el eller miljö. Att bli chef, projektledare eller arbeta med exempelvis teknisk förvaltning eller infrastrukturprojekt är andra
karriärmöjligheter.

I allmänhetens tjänst
Som förvaltningsdirektör ansvarar han för
förvaltningen och utvecklingen av idrottsfastigheter, kulturfastigheter samt stadens
förvaltningsbyggnader, ett omfattande fastighetsbestånd med stor spridning.
– För mig som väg- och vattenbyggare utgör fastighets- och samhällsutveckling i mångt
och mycket grunden för ingenjörsrollen. Det
är spännande att arbeta nära de avgörande
politiska besluten och att förvalta och utveckla fastigheter som används av en stor andel av
Stockholmarna. En intressant balansgång är
att utveckla och maximera fastigheternas nytta och samtidigt säkerställa en hög tillgänglighet och valuta för pengarna för medborgarna,
säger Juan Copovi Mena.
I en expansiv storstad kan ingenjörer ta
specialistroller med fokus på exempelvis

Visionsbild Söderstaden
Stockholm.
Illustration: Stockholms stad

Storsatsningar på infrastruktur

Juan Copovi Mena, fastighetsdirektör på Fastighetskontoret.

Att arbeta med
infrastrukturprojekt i
en växande
storstad är
verkligen att
befinna sig
mitt i händelsernas
centrum

Riggert Anderson, förvaltningschef på Stockholms läns landsting.
Foto: Fredrik Persson

Riggert Anderson är civilingenjör och förvaltningschef för utbyggnaden av tunnelbanan
på Stockholms läns landsting. Han har arbetat med olika typer av infrastrukturprojekt i
drygt trettio års tid, varav många år på Trafikverket.
– Under årens lopp har jag involverats i
flera av Storstockholmsregionens största och
mest avgörande infrastrukturprojekt, däribland ombyggnationen av Stockholms Central, Citybanan och Förbifart Stockholm. Det
är både roligt och utvecklande att vara delaktig i omfattande infrastrukturprojekt som
påverkar merparten av Stockholmarna, säger
Riggert Anderson.
Han drivs av projektens komplexitet, såväl tekniskt som samverkansmässigt. Eftersom infrastrukturprojekt påverkar så många
intressenter består Riggert Andersons arbete
till stor del av möten, nätverkande och samverkan med olika aktörer som involveras i
projekten.
De kommande decennierna investerar Storstockholmsregionen i flera av Sveriges hittills
största infrastrukturprojekt, däribland nya
Slussen, den nya tunnelbanan och Förbifart
Stockholm. Branschen genomgår dessutom ett
generationsskifte som också bidrar till fler intressanta jobb att välja mellan.
– Att arbeta med infrastrukturprojekt i en
växande storstad som Stockholm är verkligen att befinna sig mitt i händelsernas centrum. En välfungerande infrastruktur är en
förutsättning för ett fungerande och växande samhälle och ett ämne som engagerar
många, vilket gör infrastruktursektorn intressant. Rent tekniskt finns många utmaningar, bland annat att implementera nya
tekniker som kan bidra till att utveckla och
effektivisera projektarbetet, säger Riggert
Anderson.
TexT: AnnIKA WIhlborg

Vi gör det möjligt
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TransporTIndusTrIn

Goda jobbutsikter inom transportindustrin
Ingenjörer som siktar på en framtida
karriär inom transportindustrin har
goda utsikter att lyckas. Branschen
växer och erbjuder både bredd och
djup i arbetsutbudet, framhåller
Klas wåhlberg, vd för Bombardier
Transportation i sverige.

J

ärnvägsbranschen, som vi är verksamma
inom, växer ungefär 2-3 procent per år.
Tittar vi på transportindustrin generellt så
lär den bara fortsätta växa, säger Klas Wåhlberg som pekar på flera bakomliggande orsaker till utvecklingen på transportsidan.
– Befolkningstillväxten är en grundläggande drivkraft, med kraven på rörlighet som en
avgörande faktor. En viktig dimension är att
vi har en åldrande befolkning som är aktiv betydligt längre upp i åldrarna än tidigare, vilket
ställer nya krav på transportsektorn.

Ingenjörsbehov över hela linjen

Pröva gärna olika vägar
Klas Wåhlberg är själv utbildad väg- och vatteningenjör i botten, med en MBA från Uppsala universitet. Till dagens nyutexaminerade ingenjörer
vill han ge flera råd för den framtida karriären.
– Man ska vara nyfiken, intresserad och vilja pröva lite olika vägar. Viljan till ständigt lärande är kanske den viktigaste egenskapen. I
början av sin karriär så är en bra chef och en
bra kontaktexponering väldigt viktiga. För att
det ska fungera så ska man själv också tycka
att det är kul det man gör. En grundregel som
jag har med mig är att du gör ett bra jobb när
du tycker att det är roligt.
– Man ska som sagt vara beredd på förändringar, hela tiden våga testa olika möjligheter
och vara receptiv för att se vart de kan leda
någonstans. Om man exempelvis har eller vill
skaffa sig erfarenhet från kundsidan eller le-

Klas Wåhlberg, vd för
Bombardier Transportation i Sverige och Chief
Country Representative.
Foto: Bombardier

Man ska vara
beredd på
förändringar,
hela tiden
våga testa
olika möjligheter och
vara receptiv

verantörssidan innan man kommer till oss på
Bombardier så är det en fördel.
– Ett råd är att ska söka sig någonstans där
man får många karriärutvecklingsmöjligheter
i början, vare sig man vill gå i ledarskapsinriktning, teknikfördjupningsinriktning eller
projektledarinriktning. Bombardier erbjuder
alla de här möjligheterna i en helt internationell miljö med svenska förtecken, vilket gör
att vi sticker ut lite bland de andra teknikföretagen i Sverige där liknande möjligheter också
finns, avslutar Klas Wåhlberg.
TexT: Clas lewerenTz

Designing
Future Cities

När det gäller tranportindustrins behov av ingenjörer ser Klas Wåhlberg ett tillskottsbehov
över hela linjen.
– Ett tillväxtområde är inom service och
tillgänglighet, hur produkterna fungerar ute
i trafik. Resenärer och godstransportörer är
inte toleranta om saker och ting inte fungerar,

så service och eftermarknad är ett viktigt område som kommer att växa dramatiskt.
På Bombardier har man i dagsläget behov
av att fylla vakanser inom exempelvis järnvägssignalteknik och strömriktarteknik. För
att lättare kunna arbeta med teknisk utveckling i framtiden har Bombardier tillsammans
med ABB, Westinghouse och Mälarenergi gått
in på Mälardalens högskola där företagen är
med och finansierar en unik ingenjörsutbildning med inriktning mot elektroteknik.

www.wspgroup.se
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TeKnIKKonsulTer

Multidisciplinärt lagarbete skapar broar
Teknikkonsultbolagen erbjuder
goda utvecklingsmöjligheter för
ingenjörer. nu har den svenska
marknaden återhämtat sig efter
oljeprisets ras.
– Just nu kompletterar vi med
resurser från våra norska kontor,
säger Thomas Johansson, vd på
reinertsen sverige.

F

å arbetsgivare erbjuder lika stor variation för ingenjörer som teknikkonsultföretagen. Ett av Nordens största
är Reinertsen, ett norskt företag med uppdrag inom olja och gas, samhällsbyggnad,
infrastruktur, bygg, industri, energi och
miljö.
– Vi har många intressanta pågående och
kommande projekt inom bland annat samhällsbyggnad och svensk petrokemi. Det är en
spännande bransch med stora möjligheter till
utveckling och karriär, säger Thomas Johansson, vd på Reinertsen Sverige.
Thomas Johanssons egen karriär är ett
lysande exempel. Efter 18 år på Semcon,
först som automationsingenjör och därefter avdelningschef, kom han till Reinertsen
2006. Nu är Thomas Johansson verkstäl-

lande direktör för den svenska verksamheten
med närmare 400 anställda, varav majoriteten är ingenjörer.
– Jag har alltid tyckt om teknik och på den
vägen är det.

Det är en spännande
bransch med stora
möjligheter till utveckling och karriär

Forskning och utveckling
En fördel med stora teknikkonsultföretag är
att de satsar på forskningsnära projekt. På
Reinertsen utvecklar man flera nya områden,
som förankringssystem för flytbroar och förbättrade sätt att installera vindkraftverk offshore.
– Kunduppdragen är lika komplexa och
varierande. Just nu är 65 ingenjörer involverade med att ställa om produktionen i ett av
Statoils raffinaderier.
De stora projekten är ofta multidisciplinära och förutom en hög teknisk kompetens
utmärker sig en bra konsult med ytterligare
förmågor.
– Ett gott socialt beteende är avgörande för
ett bra samarbete. Vi värdesätter medarbetare
som är kommunikativa och bra på att hantera
kundrelationer.

Reinertsen arbetar med färdigställandet
av vindkraftplattformen DolWin Alpha i
ett av flera uppdrag åt ABB.
Foto: Christoph Scheuerer

– Vi påverkades av detta precis som våra
kollegor i branschen, men den svenska marknaden har redan vänt. För att kunna hantera
den ökade projektmängden i Sverige kompletterar vi med resurser från våra norska kontor.
Nu är oljepriset på väg upp och med det följer
investeringar. Vi räknar med att den norska
offshoreverksamheten kommer igång igen i
mitten av 2016, säger Thomas Johansson.

Oljekrisen till trots
När oljepriset sjönk fick det konsekvenser för
beläggningen, framför allt inom den norska
offshoreverksamheten.

Thomas Johansson, vd
på Reinertsen Sverige.

TexT: AlIce HelledAy

ByggBrAnscHen

Helhetsperspektiv i samhällsbyggnad
Viljan att påverka samhällsutvecklingen och att arbeta
utifrån ett helhetsperspektiv är starka drivkrafter inom
samhällsbyggarsektorn.
– Vår bransch har ett ständigt fokus på framtiden, säger Bent Johannesson, vd för ramböll sverige.

B

ent Johannesson, med en examen från
Väg & Vatten på Chalmers 1979, har
arbetat med samhällsbyggnadsfrågor
i hela sitt yrkesliv, som konsult, egenföretagare och beställare. När han jämför synen på
samhällsbyggnad när han var nyutexaminerad
och nu tycker han att det är stor skillnad.
– Då var det mycket mer uppdelat i olika
sektorer och som ingenjör såg man mest till sin
egen specialitet. Idag präglas samhällsbyggnadsbranschen av en helt annan helhetssyn,
där man samarbetar över disciplingränserna
för att möta framtidsutmaningarna och där
hållbarhet är en faktor som genomsyrar allt,
säger han.
Att jobba inom samhällsbyggnad innebär stora möjligheter att påverka den framtida utformningen av allt från våra bostäder,
arbetsplatser, skolor och andra byggnader till
hela infrastrukturen som binder ihop samhället.
– Samhällsbyggnadsbranschen har höga
krav att leva upp till. Det vi gör idag ska hålla

i generationer och därför är det oerhört viktigt
att göra rätt utifrån den kunskap vi har nu.
Som samhällsrådgivare är vi en katalysator för
forskning och utveckling och vi har en viktig
pedagogisk uppgift att utbilda såväl beställare
som slutkund, framhåller Bent Johannesson.

Stora behov

Det finns så
många olika
områden att
arbeta inom,
som generalist eller
specialist

Det finns mycket stora och varierade karriärmöjligheter inom branschen. Idag pågår en
rad stora samhällsbyggnadsprojekt i Sverige;
under den närmaste femårsperioden satsas
drygt 800 miljarder kronor på samhällsbyggnad i framför allt storstadsregionerna. Samtidigt kommer det att finnas stora behov av nya
bostäder under många år framöver.
– Det är fantastiskt spännande utmaningar som vi står inför. Vi måste fortsätta att
utveckla nya material, processer och metoder,
så att vi kan bygga hållbart och med kvalitet,
samtidigt som kostnaderna måste hållas på en
rimlig nivå. Det finns så många olika områden
att arbeta inom, som generalist eller specialist,
säger Bent Johannesson.
Han tycker att unga, nyutexaminerade
ingenjörer idag har goda förutsättningar att
tackla de många komplexa framtidsfrågor
som vi står inför.
– De har ofta ett starkt samhällsengagemang och vill göra nytta. De är också väl

Bent Johannesson, vd för Ramböll Sverige.

förberedda för uppgiften eftersom de på ett
självklart sätt tänker på både helhet och hållbarhet. Det finns otroligt positiv inställning
bland unga ingenjörer idag.
TexT: crIsTInA leIFlAnd
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Järnvägen

Gamla anor blandat med det allra senaste

V

arje dag är tusentals resenärer i be
hov av landets järnvägar för att kun
na förflytta sig och för företag utgör
de en omistlig transportväg för att frakta
gods. Sveriges järnvägar är en grundbult för
en fungerande infrastruktur som det nu satsas
mycket på.
– En del av järnvägsnätet är åldrigt och be
höver underhåll och förbättringar. På andra
håll byggs helt nytt anpassat efter den nya ge
nerationens höghastighetståg. Det här är ett
spännande område att jobba inom just nu, sä
ger Kajsa Rosén, segmentschef Järnväg på ÅF.

Foto: Stefan Nilsson/SJ

Från underhåll av hundraåriga räls
till utveckling av det nya europeiska signalsystemet. Att jobba med
landets järnvägar innebär en mix av
tradition och toppmodern teknik.

Kolla om du passar för att jobba med
järnvägar. Stämmer påståendena in på dig?
du är ingenjör eller civilingenjör med
lämplig inriktning eller är arkitekt.

Det här är ett
spännande
område att
jobba inom
just nu

du vill ha ett betydelsefullt jobb och veta
att människor och företag kommer att dra
nytta av det du gör.
du värderar att jobba med något som
främjar hållbarhet och där miljön sätts i fokus.
du trivs med att jobba tillsammans med
andra.
du gillar att jobba inom ett expansivt
område som det satsas på.

Från planering till konstruktion
Den nationella satsningen på järnvägar märks
tydligt i branschen. Samhällsbyggnad, som
järnväg är en del av, inom ÅF är exempelvis
det område som expanderat mest inom före
taget de senaste fem åren. De nu runt 300 an
ställda som jobbar med järnväg gör allt från
att designa, planera nya järnvägar till att
projektera lösningar och konstruera system.

Kolla om du paSSar:

Kajsa Rosén, segmentschef Järnväg på ÅF.

Olika tekniker används beroende på järnvägs
systemets ålder som spänner över drygt 100 år.
– Det är onekligen en blandning av tradi
tion och teknik i framkant. Och så är det så
komplext. Någon jobbar med ljud och vi
brationer, en annan med signalsystemet och
en tredje med att ta fram en vacker och än
damålsenlig belysning av exempelvis en järn
vägsbro längs med rälsen. Att arbeta med
järnvägar är att vara en del i utvecklingen av
en fungerande helhet, säger Kajsa Rosén.
I samhällets gemensamma hållbarhetsarbete
har järnvägssatsningar kommit än mer i ropet.
Kajsa Rosén tror att många ingenjörer lockas

du gillar mixen av det traditionella och
det senaste inom den tekniska utvecklingen.
du åker själv tåg då och då och tycker att
det är ett resesätt som ska fungera bra.

till branschen för att miljöaspekten är så djupt
rotad och förknippad med just tåg. Att det är
något vi alla har en relation till är också en för
del i rekryteringen av nya talanger.
– Det är kul att arbeta med något som är en
så viktig del i så många människors vardag.
TexT: AnnA-KArIn Andersson

Poolia Engineering växer och
just nu söker vi:
På Poolia Engineering har vi en
gedigen erfarenhet av rekrytering
och har själva ingenjörs- och/eller
forskningsbakgrunder. Vi förstår
er verksamhet, era utmaningar och
hjälper er att hitta rätt person –
antingen en tillfällig konsultlösning
eller en permanent rekrytering.
Vi förenar människor och teknik!
Projekt1_Annons 150520 2015-05-20 15:08 Sida 1

–
–
–
–
–
–
–
–

Waste water manager
Installationsledare
Supply chain coordinator
Teknisk controller
Serviceingenjör
Dokumentationsingenjörer
Ingenjör, brandlarm
Kvalitetschef

Sök även våra interna tjänster på
poolia.se eller kontakta
Emma Bergman, tel. 08-555 540 09
eller Joacim Jonasson,
tel. 08-555 651 26
Välkommen med din ansökan!

REKRYTERING OCH UTHYRNING AV KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN

Uppdrag: samhällsnytta
Vill du själv utvecklas samtidigt som du är med och utvecklar Sverige? I statliga verksamheter arbetar drygt
11000 civil- och högskoleingenjörer tillsammans med bland annat jurister, samhällsvetare, ekonomer och
systemvetare. Med vår mobilapp ”Jobba statligt” och på vår webbplats www.arbetsgivarverket.se/jobbastatligt
håller du enkelt koll på de lediga statliga jobben.

Box 3267, 103 65 Stockholm,
Tel 08-700 13 00, www.arbetsgivarverket.se,
e-post: arbetsgivarverket@arbetsgivarverket.se
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Kompetensutveckling prioritet för ingenjörer
Kompetensutveckling och vidareutbildning värdesätts mycket högt av ingenjörer. Samtidigt beskriver många verksamheter teknikutveckling och
kompetensförsörjning som stora utmaningar under de närmaste åren.

Inom vilka områden vill ingenjörerna helst vidareutbilda/
kompetensutveckla sig?

D

essa trender stämmer väl överens med
våra egna undersökningar. Marknaden utvecklas snabbt och ingenjörer
har höga krav på att ligga i framkant och själva kunna påverka sitt arbete. Det ligger också
i vår problemlösarnatur att hela tiden sträva
efter förbättring, säger Sara Lindström, vd på
Poolia Life Science & Engineering i en kommentar till enkätundersökningen som Framtidens Karriär – Ingenjör låtit göra.

80
70

40

Idag utvecklas samhälle, industri och affärsmodeller runt omkring oss i rekordfart och
kontinuerligt. Digitaliseringen möjliggör sådant som vi igår inte trodde var möjligt. Även
kompetens måste ständigt utvecklas och åter-

24% 22%

20% 19%

15% 13%
6% 4%

10
Sara Lindström, vd
på Poolia Life Science & Engineering.
Foto: Jeanette Hägglund

finns önskemål om utbildning och kompetensutveckling. Sara Lindström menar att det är
något för arbetsgivare att ta till sig.
– Många ingenjörer/specialister får chefsbefattningar men är inte alltid helt förberedda när det gäller de företagsekonomiska och
affärsmässiga aspekterna av rollen. Detta är
ett område där kompetensutveckling gör stor
nytta för både individ och företag.
TExT: CRISTInA LEIFLAnd

investeras i. Detta för att redan yrkesverksamma ingenjörer skall kunna ligga i framkant och
kunna vara de som driver utvecklingen framåt.
Teknik är en bas men vi måste se till nyttan för
kunden och vad teknik i sig kan skapa.

kommentarer till undersökningsresultaten?
Vilka är dina

Jag är inte förvånad över de områden som
ingenjörer vill vidareutbilda sig inom. Det
behöver vara en kombination av teknik, av
ledarskap och projektledning. Alla delar behöver samverka och de behöver kontinuerligt
utvecklas och re-investeras i.

utmaningarna i telekomsektorn där utvecklingen går så
snabbt?

Foto: Jeanette Hägglund
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Malin Frenning, Sverigechef TeliaSonera.
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kompetensutveckling och vidareutbildning så viktigt för yrkesverksamma ingenjörer?
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Vilka är de största utmaningarna för den verksamhet du arbetar i under de
närmaste åren?
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Locka kompetens
Sara Lindström framhåller att det finns en
stark drivkraft hos arbetsgivare att tillgodose
behoven om kompetensutveckling. Det är ett
effektivt sätt att locka till sig rätt kompetens
och en nödvändighet för att sedan behålla den.
– Vi ser med glädje att många arbetsgivare investerar i utbildningar för medarbetare. Ibland
finns ett glapp mellan vad ingenjörer själva önskar och vad arbetsgivare erbjuder. Då hjälper vi
arbetsgivare att vässa sina erbjudanden, så att
man kan rekrytera rätt kompetens. Många ingenjörer är hett eftertraktade och det gäller för
arbetsgivare att göra sig attraktiva, säger hon.
Till exempel så rankar arbetstagare vikten av bra
chefer och flexibel arbetstid högt, medan arbetsgivare ibland underskattar de parametrarna.
Projektledning samt chef- och ledarskap
kommer högt på listan över områden där det

VIlka områden lockar?

De största utmaningarna är telekomsektorns
stora möjligheter. Idag är digitalt inte något enbart för telekomindustrin, utan för alla
verksamheter. Digitaliseringen skapar förutsättningar för de flesta att vidareutveckla sin
verksamhet. Utmaningarna är många, men en
av de stora är vi själva, vi som befinner oss i
dessa verksamheter. Vi måste också utvecklas i
samma takt och utmana invanda beteenden. Vi
måste säkra att ta till oss nya förmågor och erfarenheter. Det är en av de stora utmaningarna.
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Spetsteknik och helhetssyn inom försvarsindustrin
På BAE Systems är utvecklingsmöjligheten stor för högteknologiskt intresserade ingenjörer som uppskattar variation.
– Ena dagen sitter jag och konstruerar i 3D CAD och nästa dag tillbringar jag på labbet med till exempel montering, säger konstruktören
Jessica Röstlund.
Stridsfordon och artillerisystem tillhör
vardagen på BAE Systems Bofors. Nu
mera är de 300 anställda i Karlskoga en
del av en av världens största koncern
inom försvarsindustrin.

i
BAE Systems är ett av världens största
företag inom försvarsindustrin med
83 400 anställda i 40 länder. Huvudkontoret ligger i Storbritannien och
den svenska verksamheten bedrivs på
fyra orter: Karlskoga, Örnsköldsvik,
Linköping och Stockholm.
BAE Systems Bofors AB
Industrivägen
691 80 Karlskoga
Tel: 0586-73 30 00
www.baesystems.com

– Det är stimulerande att arbeta med
högteknologisk spetsteknik på den här
nivån, säger Johan Funk som gjorde sitt
examensarbete på BAE Systems. Idag är
han sektionschef för utveckling av ma
rina system.
Den avancerade tekniken till trots sä
ger Johan Funk att han har en bra bild
av helheten.
– Vi är en del av en stor koncern, men
verksamheten här i Karlskoga drivs som
ett fristående företag. Möjligheten att få
vara inblandad i många olika områden
ger en bred erfarenhet.

Skrivbord eller skjutfält
Bredd var just något som kollegan Jes
sica Röstlund saknade i sitt första yrke.
– Jag jobbade som tandhygienist i någ
ra år innan jag tröttnade. Efter att jag hade
sagt upp mig började jag läsa till maskin
ingenjör på Mälardalens högskola.
Direkt efter sin examen fick Jessica
Röstlund jobb på BAE Systems och idag
stortrivs hon med sina arbetsuppgifter.

Jessica Röstlund och
Johan Funk hos BAE
Systems Bofors.
Foto: Lasse Persson

– Det jag uppskattar allra mest är va
riationen. Ena dagen sitter jag framför
en 3D CAD eller svarvar på ett labb,
nästa dag är jag på skjutfältet eller skru
var på Stridsfordon 90.
Johan Funk instämmer. För honom
växlar arbetet mellan att lösa vitt skilda
problem. Som chef hanterar han även
personalfrågor och ser till att medarbe
tarna trivs.
– Företaget jobbar för att alla ska
anta nya utmaningar.

Säkerheten framför allt
Båda Johan Funk och Jessica Röstlund

upplever att arbetsgivaren är mån om
sina anställda. Här på det anrika Bo
forsområdet hanterar man, precis som
på Alfred Nobels tid, explosiva ämnen.
Säkerheten och en korrekt riskbedöm
ning är a och o.
– Det handlar om att veta vad man
gör innan man gör det, säger Jessica
Röstlund.
En god arbetsmiljö, öppen företags
kultur och en förståelse för behovet av att
balansera yrkes och privatlivet, är andra
arbetsvillkor som de båda uppskattar.
– Här hjälper vi varandra och arbetar
som i ett team, säger Johan Funk.

VAR MED OCH UTVECKLA
FRAMTIDENS BOENDE.
Vi söker Byggprojektledare.

HSB Göteborg är Västsveriges största bostadskooperativa företag. Vi ägs av 61 000 medlemmar och all
vinst går till att utveckla framtidens boende. HSB Göteborg har utsetts till bästa arbetsgivare i branschen
och fått hedersomnämnande för att vi arbetar föredömligt med mångfald och likabehandling. Vi är
verifierade enligt ISO 26000. Nu söker vi en byggprojektledare inom ombyggnad.
Som projektledare på HSB Göteborg kommer du självständigt att leda större och mindre projektuppdrag inom
ombyggnad. Du arbetar med aktiv rådgivning i tekniska och
ekonomiska förvaltningsfrågor samt med handläggning av
reparationsarbeten. Din kommunikativa förmåga är nyckeln
till ett gott samarbete med såväl kunder som kollegor.
Eftersom tempot är högt värdesätter vi din administrativa
förmåga.

Vi ser gärna att du är utbildad högskoleingenjör med dokumenterad erfarenhet från tidigare projektledaruppdrag inom
ombyggnad av bostäder.
Att du hanterar Officepaketet ser vi som självklart. Erfarenhet
av projektering är givetvis meriterande då vi själva upprättar
förfrågningsunderlag. B-körkort är ett krav.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, omfattning 100 %.

UPPLYSNINGAR OCH ANSÖKAN
Vill du veta mer, kontakta gärna Marknadsområdeschef Öster, Christer Nygren tel 010-442 20 75.
Facklig representant är Roberto Bastiancich tel 010-442 20 51. Sista ansökningsdag för den här tjänsten
är 2015- 06- 28, vi kommer att intervjuer löpande under ansökningstiden. Läs mer om tjänsten och
ansök på hsb.se/om-hsb/jobba-hos-oss
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IT-karriär med fokus
på rikets säkerhet
IT är kritiskt för så gott som alla verksamheter, men för Försvarsmakten
kan en väl fungerande IT vara skillnaden mellan liv och död.
– Här är säkerhetsfrågorna ständigt i fokus. Det är enormt spännande
och roligt att veta att det man gör verkligen är viktigt.
Det säger Ann-Marie Löf och Pierre
Anderberg, som båda arbetar som materielsystemansvariga på Försvarsmakten.
Ann-Marie, som har civil bakgrund,
är civilingenjör i elektroteknik i botten.
Efter sin examen från KTH arbetade
hon i åtta år som konsult och rekryterades till Försvarsmakten när hon var där
på ett uppdrag. Efter olika roller inom
Försvarsmakten är hon nu ansvarig för
signalskydd och IT-säkerhetskomponenter.
– Som konsult fick jag erfarenhet
av väldigt många olika arbetsplatser.
När jag sedan kom hit till Försvarsmakten kände jag direkt att det var
rätt för mig. Man får arbeta med väldigt stora system som hanterar enorma mängder känslig information. Det
återspeglas i systemen, som är extremt
säkra och avancerade och i medarbetarna, som är oerhört kompetenta och
kunniga. Säkerhetstänkandet finns på
alla nivåer och genomsyrar hela verksamheten. Man växer väldigt fort i sin
professionella roll i en sådan miljö,
säger hon.

– En bra karriäringång kan vara att
läsa till specialistofficer och bli expert
inom ett visst område, tipsar Pierre.

på sina medarbetare. Det gör att man
utvecklas enormt och snabbt kan avancera i sin karriär, säger Ann-Marie.

Stor spännvidd

Tydlig samhällsnytta

Utmärkande för IT-verksamheten är att
den är så oerhört bred och varierad.
All kompetens finns representerad och
medarbetarna får chans att pröva på
många olika roller. Spännvidden inom
IT är enorm – det kan handla om allt
från att arbeta med insatsnära delar,
som fartyg och flyg, till drift, kravställning eller framtagning av strategier. Det
finns också möjlighet att arbeta internationellt, både med IT-stöd till insatta förband eller i samarbete med andra
länders försvarsmyndigheter. Många arbetar även en tid på andra svenska statliga myndigheter och breddar på så sätt
sin erfarenhet och kompetens.
Höga krav ställs på medarbetarnas kompetens, men samtidigt finns ett
starkt stöd från chefer och stora möjligheter till internutbildning.
– Man får väldigt snabbt stort eget
ansvar och det märks att ledningen litar

Båda menar att en av de mest givande
sakerna med att arbeta på Försvarsmakten är den samhällsviktiga funktionen som myndigheten har. Till skillnad
mot många civila arbetsplatser arbetar
inte IT-funktionen med att öka marknadsvärdet hos en produkt eller locka
nya kunder. På Försvarsmakten syftar IT ytterst till att bevara landets och
även omvärldens säkerhet. Systemen
och lösningarna måste ligga i den absoluta framkanten vad gäller funktion
och säkerhet, framhåller Ann-Marie
och Pierre.
– Det är ett jobb som så tydligt gör
nytta och är meningsfullt. Det betyder
väldigt mycket att vi genom vårt arbete faktiskt bidrar direkt till säkerheten
i Sverige och för våra trupper och samarbetspartners utomlands. Det är inte
många arbeten som erbjuder den sortens tillfredsställelse.

i
Försvarsmakten är en av Sveriges
största myndigheter och dess uppdrag är att skydda och försvara
Sverige och stödja samhället vid katastrofer. Myndigheten har även ett
omfattande internationellt arbete och
skickar styrkor till fredsbevarande och
fredsframtvingande insatser runtom
i världen. Det finns också ett nära
samarbete med FN, EU och Nato.
Försvarsmakten har drygt 50 000
medarbetare inklusive hemvärnspersonal och cirka tio procent är civil
personal. Inom IT/data arbetar cirka
1 600 medarbetare.
www.forsvarsmakten.se

Lösa problem
Till skillnad mot Ann-Marie är Pierre
Anderberg officer i grunden och efter
fyra år i den operativa verksamheten
tog han tjänstledigt för att läsa till civilingenjör i Linköping. Idag är han
försvarsmaktsingenjör och ansvarig för
myndighetens IT-infrastruktur.
– Jag var på det klara med att jag
ville tillbaka till Försvarsmakten eftersom jag alltid har trivts bra här. Försvarsmakten är mycket mån om sina
medarbetare och stöttar dem i deras utveckling. Detta eftersom det är viktigt
att alla kan prestera optimalt. Det finns
också ett starkt lösningsfokus, problem
och utmaningar måste lösas snabbt och
för den som gillar att tänka kreativt
är det svårt att tänka sig en bättre och
mer stimulerande arbetsplats, framhåller han.
Det finns många olika karriär- och
utvecklingsmöjligheter inom Försvarsmakten för IT-kunniga personer. En bra
bakgrund är högskoleexamen inom IT/
data och gärna några års erfarenhet.
Majoriteten av medarbetarna inom IT
är civila, men det finns också många
med en militär bakgrund.

Ann-Marie Löf, ansvarig för
signalskydd och IT-säkerhetskomponenter och Pierre
Anderberg, försvarsmaktsingenjör och ansvarig för
myndighetens IT-infrastruktur.
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Omväxlande arbetsuppgifter
på Swedavia Konsult
Swedavia Konsult levererar konsulttjänster för att utveckla
och förädla värdet på Swedavias tio flygplatser i Sverige.
De erbjuder också sin spetskompetens till andra flygplatser.
Vi har träffat fyra av deras medarbetare.
Namn: Karin Sundström. Ålder: 42 år.
Enhet: Flygplatsutformning, Norrköping. Studier: Bygg & anläggning,
Linköpings universitet.

Karin Sundström började på Swedavia
Konsult för 15 år sedan. Hon jobbar
med markrelaterade frågor.
– På sommaren jobbar jag främst
med beläggningsunderhåll och tar fram
underhållsplaner. Jag och en kollega
åker runt till Swedavias tio flygplatser
och kontrollerar de hårdgjorda ytorna,
där flygplanen rör sig.

Kontorsarbete på vintern
Karin Sundström och hennes kollegor
gör dessutom jobb som externa kon
sulter för flygplatser som inte ägs av
Swedavia.
– Vi har en speciell kompetens och
hjälper till i den mån vi hinner.
Under vinterhalvåret blir det färre
resor och fler timmar på kontoret. Då
ägnar Karin Sundström mycket tid åt
att ta fram Masterplaner för Swedavias
flygplatser. Det blir även en hel del ut
redningar, som att kostnadsuppskatta
utvecklingsförslag och utföra simule
ringar av flygplan.
– Att jag blivit kvar så länge beror på
att jobbet är både roligt, varierat och
utvecklande. Och så är flygplatsatmos
fären speciell. Dessutom gillar jag verk
ligen mina kollegor!

Namn: Patrik Forslund. Ålder: 45 år.
Enhet: Flygplatstekniska system, Norrköping. Studier: Elektroingenjör på
Kalmar högskola.

Den tekniske specialisten Patrik Fors
lund har arbetat med el på flygplatser
sedan 2001.
– Jag jobbar främst med kraftförsörj
ning och de ljussystem som finns innan
för flygplatsens staket – från flygtornet
och ända ut till lamporna på landnings
banan.
Hans arbetsuppgifter sträcker sig
från att ta fram tekniska underlag eller
upphandla entreprenörer, till att hålla
möten med kunder och projektgrupper
ute på fältet.

Resor är en del av jobbet
– Vi reser mycket till våra flygplatser,
från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Jag har också fått chans att göra en del
utlandsjobb. I Kosovo deltog jag i ett
femårigt projekt där hela flygplatsen
gjordes om. Jag har också jobbat med
ett projekt i Estland. Det sätter förstås
extra krydda på vardagen!
Eftersom projekten vanligtvis utförs
medan flygplatsen är i drift så krävs det
noggrann planering och säkerhetstän
kande.
– Flygplatser är en spännande miljö
att jobba i. Dessutom är systemen på en
flygplats väldigt speciella – de finns ju
inte någon annanstans.

Namn: Roberto Marafante. Ålder: 31
år. Enhet: Projektledning, Stockholm
Arlanda. Studier: Maskinteknik på
KTH, Stockholm.

Karin Sundström och
Patrik Forslund.
Foto: Johan Marklund

Roberto Marafante uppskattar också
att han får ta mycket eget ansvar.
– Arbetsgivaren är lyhörd för mina
önskemål. Jag får vara med och forma
min egen framtid vilket är väldigt till
fredsställande.

Namn: Fredrik Isaksson. Ålder: 48 år.
Enhet: Projekt Landvetter, Göteborg
Landvetter. Studier: Teknisk linje, Fässbergs gymnasium.

möte. På eftermiddagen går jag ofta och
kollar hur bagagesystemet fungerar.
Eftersom det nya bagagesystemet
kommer från Holland så har han också
deltagit i många möten där.
Att det pågår så många spännande
projekt på arbetsplatsen är något som
Fredrik Isaksson uppskattar.
– Och mina kollegor är toppen! Vi är
en bra mix med många olika kompeten
ser. Att kompetensutveckling uppmunt
ras är också en stor fördel.

i
Foto: Marie-Therese Karlberg

Civilingenjör Roberto Marafante bör
jade på Swedavia Konsult i fjol.
– Jag gillar att företagets värdering
ar inte bara är ord på ett papper, utan
genomsyrar hela verksamheten. Det är
inte bara de ekonomiska målen som
lyfts fram, utan också att medarbetarna
mår bra. När jag började här var alla
väldigt välkomnande. Då är det lätt att
trivas!
Roberto Marafante motiveras av att
problemlösning och utveckling är en
viktig del av jobbet.

Komplexa frågor ger utmaning
– Jag tycker om att göra beräkningar
och fundera över hur vi ska kunna ef
fektivisera flöden, lösa utmaningar som
uppstår eller höja kostnadseffektivite
ten på ett visst område.
Han menar att tjusningen med en
flygplats är att den är som ett litet sam
hälle.
– Det blir en unik bredd som samtidigt
medför komplexa frågeställningar. Det
är tillfredsställande för mig som ingenjör.

Foto: Patrik Bergenstav

Det är snart fyra år sedan Fredrik Isaks
son kom till Swedavia Konsult.
– Här får jag ta del av hela projekt
från början till slut vilket är väldigt gi
vande, säger projektledaren som jobbar
med terminalspecifik utrustning som re
servkraft, banljus, högtalarsystem och
automatiserad incheckning.
– Under de senaste åren har jag ägnat
mycket tid åt vårt nya bagagesystem.
Att jobbet innebär många möten pas
sar den sociale Fredrik Isaksson perfekt.

En dag fylld av möten
– Jag kan börja dagen med att förbere
da ett styrgruppsmöte. Sedan kanske en
leverantör demonstrerar en teknisk lös
ning och efter det så kan det bli ett bygg

Swedavia Konsult är en intern konsultenhet som levererar tjänster till
flygplatser och företagsgemensamma
enheter. Omfattningen är varierande
liksom innehållet, med allt från väldigt
specialiserade tekniska tjänster inom
flygplatsspecifika områden till mer
marknadsorienterade utmaningar som
Swedavia har. Verksamheten omfattar cirka 90 personer med placering
i Stockholm Arlanda, Stockholm
Bromma, Göteborg Landvetter och
Norrköping. Verksamheten är uppdelad på åtta olika enheter:
Infrastruktur & Byggnader
Projektledning
Flygplatsutformning
Flygplatstekniska system
Flygplatsplanering
Flygakustik & Miljö
Projekt Landvetter
Projekt Bromma
Telefon: 010-109 11 80
swedavia.konsult@swedavia.se
www.swedavia.se
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Mentorprogram för unga projektledare
På Familjebostäder i Göteborg
planerar man ett mentorprogram
för projektledare på
beställarsidan.
– Vi kommer att ta in personer
med begränsad yrkeserfarenhet.
Branschen mår bra av föryngring!
På fastighetsutvecklingsavdelningen på
Familjebostäder i Göteborg är planeringen i full gång för ett mentorprogram
som i slutändan ska leda till fler yngre
projektledare på beställarsidan.
– Idag har vi betydligt mer än de tekniska och ekonomiska aspekterna att ta
hänsyn till. Det handlar om hållbarhets-

perspektiv, sociala dimensioner och ny
teknik. På de områdena väger inte lång
yrkeserfarenhet lika tungt, anser fastighetsutvecklingschef Mikael Dolietis som
är ansvarig för mentorprogrammet.
Projektet kommer att börja i liten
skala. Man räknar med att gå ut och
söka efter en eller två lämpliga kandidater runt årsskiftet. De kommer till en
början att visstidsanställas.
– Kandidaterna kommer att få en
mentor, en erfaren projektledare, att
gå tillsammans med. Tidsplanen är inte
fastställd ännu, men det kan röra sig om
upp till ett år. De kommer också att få
intern utbildning inom exempelvis juridik, energi- och miljöfrågor.

i
Familjebostäder i Göteborg är ett bostadsbolag som ingår i Framtidenkoncernen och
är därmed helägt av Göteborgs Stad. Familjebostäder bildades för 65 år sedan i syfte
att bevara landshövdingehusen i Kungsladugård och Majorna. Idag ingår drygt 18 000
lägenheter i hela Göteborg i vårt bestånd.
Vårt uppdrag är bland annat att aktivt bidra
till stadens utveckling genom att med nyproduktion skapa fler attraktiva bostäder samt
att underhålla och utveckla livsmiljöerna i
och kring befintliga bostäder.

Familjebostäder i Göteborg
Postadress: Box 5151
402 26 Göteborg
Besöksadress: Södra vägen 12
Tel: 031-731 67 00
Fax: 031-731 67 01
www.familjebostader.se

Förhoppningen är att mentorprogrammet ska leda till fasta anställningar samt att det får fortsätta med
fler kandidater, kanske på koncernnivå.

Fler unga projektledare behövs
Mikael Dolietis konstaterar att Familjebostäder ligger väl framme vad beträffar fördelning av personal, både ur
genus- och etniskt perspektiv. Men när
det gäller åldersfördelningen så råder
det en viss slagsida.
– Det börjar bli bättre men jag tror
verkligen att vi skulle må bra av lite nytt
blod. Vi måste ju hänga med i utvecklingen!
Han förklarar att en projektledare på
beställarsidan behöver en vid kunskap
inom många områden.
– Många är duktiga på ekonomin
men vi har ju den sociala och ekologiska dimensionen att ta hänsyn till också.
Där finns det flera områden att vidareutveckla. Det tror jag blir en viktig fråga framöver. Inte minst när det gäller
våra upprustningsprojekt och miljonprogram.
Han räknar med att det kommer att
ske en stor överföring av både kunskap
och erfarenhet inom mentorprogrammet.

Familjebostäders Mikael Dolietis vill
starta ett mentorprogram för projektledare på beställarsidan.

– Det fina är att det fungerar åt båda
hållen. Även mentorn kommer att lära
sig mycket av sin unge kollega. Det är
en win-win-situation.
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Stockholms expansion är vår utmaning
Underhåll och ett stort behov av
nya bostäder. När huvudstaden
växer ökar tillväxten för Svenska
Bostäder.
– Att bygga hus där människor
ska leva är speciellt, säger
projektledaren Björn Ribbhagen.
Stockholms stad ska bygga 40 000 nya
lägenheter till år 2025. Emelie Eriksson,
stadsdelsansvarig fastighetsutvecklare
på Svenska Bostäder, är med och planerar var några av dessa ska placeras och
hur de ska se ut.
– Det är en stor utmaning att hitta
mark för nya bostäder i Stockholm och
samtidigt förhålla sig till den befintliga
bebyggelsen, behovet av grönområden
och infrastruktur.
Det är tydligt att Emelie Eriksson,
som har doktorerat på cityförnyelsen i

Stockholm, brinner för sitt jobb. Hon
beskriver tjusningen med att arbeta med
frågor som rör stort och smått.
– Jag har alltid varit intresserad av
stadsbyggnadsfrågor. På Svenska Bostäder
är jag med om att skapa framtidens stad,
samtidigt som vi bygger den enskildes hem.
Hon får medhåll av kollegan Björn
Ribbhagen, projektledare för nyproduktioner.
– Det är något speciellt med att bygga
hus som människor ska leva i.

Förvaltad kunskap
Björn Ribbhagen började på Svenska Bostäder som trainee år 2003 efter avslutade
studier i väg och vatten på KTH. Idag ansvarar han för flera parallella nybyggen.
– Jag tar över när det finns en plätt
att bygga på och några skisser.
Arbetet med ett nytt hus börjar med
att han tillsammans med stadsbygg-

Björn Ribbhagen
och Emelie Eriksson,
Svenska Bostäder.

nadskontoret och arkitekten utformar
hur husen ska ske ut, därefter upphandlas entreprenörer inför byggstart. Björn
Ribbhagen följer hur bygget växer fram
och ser det som en styrka att Svenska
Bostäder fortsätter att förvalta fastigheterna när de är klara.
– Husen går som i en cirkel genom vår
organisation eftersom vi både bygger

i
Välkommen till Svenska Bostäder! Just nu efterfrågar vi speciellt projektledare, installationsledare och fastighetsingenjörer.
Svenska Bostäder är ett av landets största allmännyttiga bostadsföretag. Fastighetsbeståndet består av 679 fastigheter, 4 000
lokaler och fem köpcentrumanläggningar. Genom dotterbolaget
Stadsholmen förvaltar vi även ett stort antal kulturhistoriska hus.
Årsomsättningen är 2,5 miljarder kronor och vi är i dag ca 300
anställda i fler än 60 olika arbetsroller.

Svenska Bostäder
Vällingbyplan 2
162 65 Vällingby
Tel: 0771-318 318
www.svenskabostader.se

och förvaltar. Med åren har det byggts
upp en väldigt hög kompetens. Vi har ett
öppet klimat och det finns många dörrar
att knacka på när man behöver råd.

Frihet och ansvar
Svenska Bostäder uppmuntrar till utveckling. Varje år stämmer man av behovet
av fortbildning och satsar på personalens trivsel. Relationen till arbetsgivaren
bygger på förtroende och trots projekt i
mångmiljonklassen upplever både Emelie och Björn frihet under ansvar.
Ett husprojekt löper över flera år och
Björn Ribbhagen beskriver det som extra eftersträvansvärt att få vara med
hela vägen från ax till limpa.
– Det är inte utan att jag känner stolthet när jag kör förbi något av mina hus.
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Nordens mest attraktiva
arbetsgivare
Rambölls målsättning är att
vara den mest attraktiva
arbetsgivaren i branschen.
Den nyligen redovisade
undersökningen som
företaget Universum gjort
bland 38 500 nordiska
ingenjörsstudenter talar
sitt tydliga språk. Ramböll
hamnar allra högst upp
när studenterna listar sin
drömarbetsgivare.

Emelie Appelberg,
huskonstruktör och Triin
Reimal, trafikplanerare.

Det är i år femte gången i rad som Ramböll får en topplacering i undersökningen. Både Triin Reimal och Emelie
Appelberg var medvetna om företagets
goda rykte när de sökte anställning.
– Här får du väldigt goda utvecklingsmöjligheter, säger Triin som kom
till Sverige från Estland för 3,5 år sedan
för att läsa Transportsystem på KTH.
För drygt ett år sedan såg hon en annons där Ramböll sökte en trafikplanerare inom trafiksimulering. Hon sökte
och fick jobbet.
– Jag vill bli expert inom området, så
det här är precis det jag vill göra. Kollektivtrafik och trafikplanering håller
ju världsklass i Stockholm och Sverige, och på Ramböll finns en kompetens
som jag kan lära mig mycket av och
som jag inte kan hitta någon annanstans, berättar hon.

Tryggt med valmöjligheter
Emelie Appelberg har varit anställd på
Ramböll sedan februari i år. Efter att ha
läst Samhällsbyggnad på KTH med inriktning huskonstruktion började hon
som entreprenadingenjör på ett mellanstort entreprenadbolag.
– Jag lärde mig jättemycket men kände att mina studier i huskonstruktion
var mer inriktade mot projektering, och
det hade jag inte riktigt möjlighet att
använda på min dåvarande arbetsplats.
Jag ville söka mig någon annanstans.
En bekant på Ramböll satte Emelie
i kontakt med hennes nuvarande chef.
– Jag ville prova att jobba på ett
större företag, men hade aldrig jobbat
som konstruktör tidigare. Därför kändes det tryggt att komma till ett stort
företag där jag visste att det fanns utvecklingsmöjligheter inom många olika
områden. Jag trivs jättebra med mina
arbetsuppgifter och har verkligen hamnat rätt, berättar Emelie.
Ytterligare ett skäl till att hon sökte
sig till Ramböll var det faktum att det är
ett globalt företag som finns represen-

terat över i stort sett hela världen. Det
öppnar möjligheter för att arbeta i internationella projekt med kollegor från
hela världen.

Lätt att komma in i gänget
Både Triin och Emelie kände sig väl omhändertagna som nyanställda.
– Jag kom in i gänget fort. Som ny får
du hjälp med allt det praktiska och alla
nyanställda får en mentor, berättar Triin.
Ramböll har en strukturerad process
för kompetensutveckling där varje medarbetare kan välja sin egen väg mot att
bli specialist, arbeta mot affärsutveckling eller utvecklas till ledare.
– Jag är ny både i branschen och inom
företaget så jag försöker testa på så mycket som möjligt och lära mig lite om allt.
Men förhoppningen att jag ska kunna bli
uppdragsledare. Jag är lite inne på projekteringsledning också, säger Emelie.

Jobbar över landgränser
På Ramböll är du omgiven av kollegor
med specialistkompetens inom en rad

olika områden. Du jobbar oftast i team
och ofta över landgränser, där kompetensdelning blir ett naturligt inslag.
Mentorskap och kunskapsöverföring är
en del av arbetsvardagen.
Ramböll är just nu inne i en expansiv fas med många spännande och utmanande projekt.
– För mig är det viktigt att få jobba
med projekt jag trivs med. Det är då
jag presterar bäst och känner att jag utvecklas, säger Triin.

Öppna dörrar för nya idéer
Ramböll arbetar tvärvetenskapligt och
projektinriktat. Arbetet sker ofta under
eget ansvar på flexibla arbetstider, och
organisationen är platt för att främja
initiativ och kreativitet.
– Oavsett befattning så pratar man
med varandra. Alla lyssnar på dig och
dina idéer. Du får mycket ansvar samtidigt som det alltid finns kollegor att fråga om råd. Här känner du verkligen att
du har en organisation med stor kunskap
och erfarenhet i ryggen, säger Emelie.

i
Ramböll är ett tekniskt konsultföretag
inom infrastruktur och samhällsbyggnad med uppdrag i hela världen.
Företaget erbjuder ett brett utbud av
tjänster inom byggnader, transport,
miljö, energi, olja & gas och management consulting.
Bolaget grundades 1945 i Danmark
och har sitt huvudkontor i Ørestad,
Köpenhamn. Hela Ramböllkoncernen
har idag 12 300 medarbetare på
300 kontor i 35 länder. I Sverige är
Ramböll representerat med 30 kontor
och cirka 1 500 medarbetare.
Ramböll Sverige AB
Box 17009, 104 62 Stockholm
Besöksadress: Krukmakargatan 21
Tel: 010-615 60 00
E-post: infosverige@ramboll.se
www.ramboll.se
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Innovation i internationell miljö
BAE Systems Hägglunds i
Örnsköldsvik erbjuder en
rad olika möjligheter och
karriärvägar. Företaget utvecklar
högteknologiska bandgående
fordonssystem inklusive
supporttjänster för markstyrkor.
För de ingenjörer som är intresserade av att delta i forskning, produktion
och innovation av teknik i utvecklingens absoluta framkant är det BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik som
torde stå högst på listan. Företaget är
ett dotterbolag till den världsomspännande försvarsmaterielkoncernen BAE
Systems och fokuserar på utveckling,
tillverkning, integration och support av
ett brett spektrum av militära fordon
till kunder över hela världen. Carolina
Norberg är linjechef inom Systems Eng-

ineering och har arbetat vid Hägglunds
i drygt 8 år:
– Vi har fördelarna av att vara ett relativt litet och tight teknikföretag som
samtidigt har alla möjligheter som den
stora koncernen kan erbjuda exempelvis utlandsarbeten eller specialiseringar. Det finns alltså stora möjligheter att
göra karriär inom olika fält, säger Norberg, som själv är civilingenjör i teknisk
fysik.

Internationella uppdrag
Kollegan Anders Dahlberg, chef för Integrated Logistic Support vid BAE Systems Hägglunds, ger sitt medhåll och
understryker att vidareutveckling och
egna initiativ premieras och inte sällan
leder till nya patent.
– Vi är en teknikledande bransch med
hög teknologisk utveckling inom många
teknikgrenar och därför arbetar vi kon-

Carolina Norberg och
Anders Dahlberg hos
BAE Systems Hägglunds.

kret med både interna utbildningar och
verksamhetsutveckling och med externa dito och erbjuder gärna våra medarbetare möjligheten till internationella
uppdrag. Det är vårt sätt att uppnå ett
positivt innovationsklimat och det medför också att vi kan dela best practice
inom hela koncernen.

Foto: Sander Taats

Inkluderande arbetsmiljö
Både Anders och Carolina är överens
om att arbetsklimatet på BAE Systems
Hägglunds är väldigt inkluderande och
tillgängligt. Carolina betonar dessutom
att företaget arbetar aktivt med att uppnå ett jämställt och mångfacetterat klimat.
– Trots att detta traditionellt är en
mansdominerad bransch har jag bara
mötts av positiva attityder och bra gemenskap. Det råder en lösningsbenägen
stämning och kommunikationen internt

är öppen och uppmuntrande. Överlag
är det en utvecklande och spännande
arbetsplats, avslutar Carolina.

i
BAE Systems är en ledande global
försvarsmaterielkoncern med ungefär
83 400 anställda över hela världen. Företaget levererar ett komplett utbud av
produkter och tjänster för luft, mark och
marina styrkor, såväl som avancerad
elektronik, säkerhets- och IT-lösning-

ar och supporttjänster. BAE Systems
Hägglunds i Örnsköldsvik fokuserar på
utveckling, tillverkning, integration och
support av ett brett spektrum av militära
fordon till kunder över hela världen,
varav de mest framgångsrika är bandvagnen BvS10 och Stridsfordon 90.

BAE Systems Hägglunds
Björnavägen 2
891 41 Örnsköldsvik
Tel: 0660-80 000
E-post: hr.ornskoldsvik@baesystems.se
www.hagglunds.se
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På FMV kan jag växa med uppgifterna

IT med höga krav på
informationssäkerhet
Karl-Gustav har jobbat som projektledare för lednings- och informationssystem på FMV i Stockholm i drygt två
år. Hans nuvarande roll är att leda systemutformning, kravställning och anskaffning av IT-system som exempelvis
ska vara stöd för den operativa ledningen av förband i Försvarsmakten.
– Det är ett stort ansvar då de system
som vi anskaffar används i skarp verksamhet med mycket höga krav på informationssäkerhet. Vi arbetar just nu med
nya system för de svenska styrkorna i
Nordic Battlegroup 15.
– Som projektledare på FMV får man
bred kunskap och förståelse för ledarskap, ekonomi, juridik samt teknik. Jag
samarbetar med personer som har djup

Foto: Christian Gustavsson

– Har du vilja och engagemang
kan du snabbt få ett stort ansvar
på FMV. Mitt tips är att möta nya
utmaningar med ödmjukhet och
att alltid försöka göra det bästa
utifrån de förutsättningar som
finns. Jag tycker att jag växer
med uppgifterna säger KarlGustav Pettersson, civilingenjör
och projektledare på FMV.
Karl-Gustav Pettersson, civilingenjör
och projektledare
på FMV.

i
FMV, Försvarets materielverk, är en
civil oberoende myndighet under
ägaren Försvarsdepartementet. FMV
levererar försvarslogistik när och där
den behövs.
Vi samarbetar med många aktörer,
både inom Sverige och internationellt. FMV bedriver verksamhet på ett
40-tal orter över hela Sverige. Huvudkontoret finns i Stockholm där också
FMV:s ledning finns.
FMV
115 88 Stockholm
Tel 08-782 40 00
E-post: registrator@fmv.se
www.fmv.se

spetskompetens, vilket är både spännande och lärorikt.

Vägen in till FMV
– Jag kom först in på FMV som praktikant efter gymnasiet och projektanställdes efter en tid som teknisk fotograf för
att dokumentera verifiering av skydd
mot sprängverkan. Efter ett år började jag studera till civilingenjör inom
medieteknik vid Linköpings universitet
men jag behöll kontakten med FMV genom återkommande sommarjobb och
så småningom examensarbete.

Att under studietiden ha möjlighet
att jobba med någonting som har direkt
koppling till sin utbildning är något som
Karl-Gustav verkligen rekommenderar.
– Det blir ”win-win” för både dig
och för arbetsgivaren, konstaterar han.

Stora utvecklingsmöjligheter
I början av sin tid på FMV arbetade
Karl-Gustav främst med teknik genom
programmering och systemutveckling
men nu ligger fokus på ledarskap samt
affärs- och upphandlingsområdet där
ekonomi, juridik och teknik möts.

När det gäller den personliga utvecklingen finns goda möjligheter att få gå
olika utbildningar men det är jobbet
som är den bästa skolan. Min drivkraft
kommer från viljan att leverera bra system till Försvarsmakten genom ansvarsfull hantering av våra skattemedel.
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Hög utvecklingstakt och
agilt arbetssätt på SEB
På SEB utformas IT-lösningar i områdets absoluta framkant
och utvecklingstakten är hög med många spännande
utmaningar. Idag är bank i stor utsträckning IT, då många
banktjänster kan utföras även i våra mobiltelefoner och
globala banker erbjuder företag och privatpersoner
tjänster dygnet runt veckans alla dagar. Rörligheten och
nytänkandet återspeglas också i nya initiativ och allt
snabbare beslutsvägar.
SEB:s IT-verksamhet sysselsätter hundratals utvecklare, tekniker och IT-arkitekter på en mängd olika avdelningar.
Malin Eriksson arbetar som Process
Improvement Manager och sökte sig
till SEB IT Services (ITS) direkt från
KTH.
– Jag tog civilingenjörsexamen i datalogi på KTH med en masterexamen
inom Industrial Management. IT är
ett stort intresse, men jag ville arbeta
i gränslandet mellan applikation och
användare snarare än att ägna mig åt
programmering. Genom mentorprogrammet STELLA fick jag en mentor
på SEB och det gav mig en helt ny bild
av hur bankernas arbete med IT ser ut;
det är snabbrörligt, flexibelt och otroligt innovativt. Jag fick sedan möjlighet
att söka till SEB IT Young Professional
Programme och tog självklart chansen
när jag blev antagen.
Lösningsarkitekten Fredrik Derger
utbildade även han sig till civilingenjör
på KTH, men inriktade sig på elektroteknik. Ett antal år som konsult inom
mjukvaruutveckling, bland annat på
SEB, ledde till en position som lösningsarkitekt på bankens avdelning IT Solution Delivery (ISD).
– Det är en helt annan värld att vara
anställd jämfört med att vara konsult.
Båda har sina fördelar men för mig var
det en möjlighet att kliva upp en nivå
och bygga upp en kompetens som är
väldigt svår att få som konsult vilket
kändes helt rätt som mitt nästa steg.
Det är både fler utmaningar och större
ansvar och väldigt roligt.

Agilt arbetssätt en fördel
På senare år har SEB haft fokus på att
arbeta agilt vilket har medfört en stor

fördel i den rådande utvecklingen med
digitalisering, väsentligt ökad reglering
samt nya tillsynskrav från exempelvis
Finansinspektionen.
– Nya krav, både affärsmässiga och
regeldrivna, innebär ofta stora förändringar, såväl IT-mässiga som inom affärsprocesser. Därför är det viktigt för
oss att visa framfötterna vad gäller att
ta fram nya lösningar för de utmaningar
som uppstår. Eftersom vi har en oerhört
rik flora av applikationer och plattformar med allt från stordator till mobilappar finns det alltid något nytt att lära
sig vilket ger stor omväxling i vardagen,
berättar Fredrik.

Öppen dialog internt
Dialogen mellan de olika avdelningarna
är tät och öppen vilket är ett måste för
att försäkra sig om ett smidigt arbetsflöde och korta beslutsvägar.
– Där ISD arbetar med utveckling
och förvaltning hanterar vi på ITS infrastrukturen som systemen körs på
och sådant som stöttar de applikationer
som utvecklats. De processer vi arbetar
med är operativa och det gäller exempelvis hur vi sköter förändringar i applikationsflora och orderhantering, säger
Malin Eriksson.

Malin Eriksson, Process
Improvement Manager på
SEB IT Services och Fredrik
Derger, Lösningsarkitekt på
SEB IT Solution Delivery.

Fokus på utveckling och utbildning
Både Malin och Fredrik framhåller
SEB:s tydliga fokus på utveckling och
utbildning som en väldigt positiv del av
deras arbete och de är överens om att
det framförallt är individen som sätter
gränserna för sina framsteg.
– IT Young Professional Programme
är något jag verkligen rekommenderar för nyutexaminerade IT-ingenjörer.
Som medarbetare på SEB får alla tydlig

stöttning genom årliga utvecklingssamtal och kontinuerlig uppföljning, säger
Malin.
– Man får sätta upp både långsiktiga
och kortsiktiga mål och får stort utrymme för att bland annat gå kurser eller
ta sig an andra kompetensutvecklande
insatser som bidrar till ens karriärväg.

Dessutom uppmuntras det att vi rör oss
i sidled mellan avdelningarna så att vi
kan öka förståelsen för varandras förutsättningar och för affären. Det finns en
uppsjö av vägar att gå för att utvecklas
här, oavsett om det gäller att fördjupa
sig eller satsa på verksamhetsutveckling
och ledarskap, avslutar Fredrik.

i
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern.
Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och
de baltiska länderna rådgivning och ett brett
utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark,
Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och
investment banking utifrån ett fullservicekoncept
till företagskunder och institutioner. Verksamhe-

tens internationella prägel återspeglas i att SEB
finns representerad i ett 20-tal länder runt om i
världen. Koncernen har cirka 16 000 anställda.
Förutom SEB:s IT Young Professional Programme
finns även ett internationellt traineeprogram
som erbjuder roller inom SEB:s olika affärsområden. För mer information läs här:
www.sebgroup.com/career

SEB
106 40 Stockholm
Tel: 0771-62 10 00
E-post: career@seb.se
Följ oss på:
www.Facebook.com/jobbSEB
www.Linkedin.com/company/SEB
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Stockholmshem – en nyckelspelare
i skapandet av framtidens storstad
Efter 27 år inom den privata
byggbranschen sökte sig
ingenjören Patrik Andersson
till Stockholmshem, som för
närvarande genomgår ett generationsskifte med ett inflöde av nya
medarbetare med nya kreativa
idéer. Stockholmshem är dessutom en nyckelaktör i byggnationen
av framtidens Stockholm.
– Jag har arbetat i bostadsbranschen sedan 1986 och arbetar sedan knappt två
år på Stockholmshem. Vi är hyresvärd
för 48 000 Stockholmare och producerar årligen drygt 500 nya bostäder. Med
start 2017 ska vi bygga 1 000 nya bostäder per år, vilket känns som en rolig
utmaning, säger Patrik Andersson, civilingenjör och chef för Nyproduktion på
Stockholmshem.
På Stockholmshem är man delaktig
i alla delar av byggprocessen, allt från
idé och detaljplan till projektering, upphandling och genomförande.
– För mig kändes det självklart att börja jobba på ett företag som befinner sig

mitt i en spännande förändringsprocess.
En mångsidig projektportfölj med såväl
innerstadsprojekt som ytterstadskvarter,
gruppbostäder, förskolor och studentbostäder tillför också dynamik till arbetet.
Varje projekt har sina unika utmaningar
och förutsättningar, vilket gör mitt jobb
intressant, säger Patrik Andersson.

Variationsrikt och utmanande
Efter drygt åtta år som projektutvecklare på andra bostadsföretag rekryterades Mia Levedahl för fyra år sedan till
Stockholmshem. Flera faktorer bidrar
till att hon trivs bra med sitt arbete, som
är variationsrikt, utmanande och bidrar
till hennes professionella utveckling.
– Att vara med och bygga framtidens
hållbara stad är en spännande utmaning
i sig. Jag får ägna mig åt en spännande kombination av samhällsbyggnad
och arkitektur och dessutom bidra med
samhällsnytta, säger Mia Levedahl.
– Jag är verksam i de tidiga skedena av
nya projekt. Som projektutvecklare är jag
bland annat med och söker byggbar mark
och deltar som byggherre, i nära samverkan med en arkitekt, när Stadsbyggnads-

kontoret tar fram nya detaljplaner. När
detaljplanen är klar tar projektchefen
över, och ansvarar för för färdigprojektering, upphandling och genomförande.

Långsiktigt byggande
Hon uppskattar att Stockholmshem
bygger för långsiktig egen förvaltning
och tar fasta på kvalitéer som bidrar att
forma framtidens stad utifrån ett hållbart perspektiv, med högt ställa krav på
arkitektonisk utformning och miljöanpassad byggnation.
– Här får jag arbeta med komplexa
projekt, just nu planerar jag exempel-

Patrik Andersson och
Mia Levedahl hos
Stockholmshem.
Foto: Bengt Alm

vis tre helt nya kvarter i Stadshagen på
Kungsholmen. Det är en speciell känsla att gå förbi ett kvarter som jag varit
med och skapat, säger Mia Levedahl.

i
Stockholmshem är Stockholms största
allmännyttiga bostadsföretag som ägs av
Stockholms stad och ingår i koncernen
Stockholms Stadshus AB. Verksamheten består av förvaltning och uthyrning
av bostäder. Det växande fastighetsbeståndet omfattar för närvarande 386
fastigheter med drygt 25 600 bostadslägenheter och drygt 3 400 lokaler.

AB Stockholmshem
Hornsgatan 128
102 71 Stockholm
Tel: 08-508 39 000
www.stockholmshem.se
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Bjerking rekryterar nya delägare
Teknikkonsultföretaget Bjerking
expanderar och behöver fler
ingenjörer som är positiva till att
gå in som delägare.
– Medarbetarna äger företaget
tillsammans, säger Markus
Daniels, nyanställd geotekniker.

Lyftkranarna talar sitt tydliga språk.
Det byggs som aldrig förr i huvudstaden
och de närmaste åren behöver Bjerking
rekrytera över 100 nya medarbetare,
framför allt i Stockholm.
– Det ser ljust ut för framtiden. Här
finns gott om spännande uppdrag, säger
konstruktören Camilla Andersson som
började på Bjerkings Stockholmskontor
för ett år sedan, direkt efter avslutade
studier på KTH.

Hon får medhåll av sin kollega och
före detta kurskamrat, Markus Daniels.
Han förklarar att medarbetarnas engagemang är extra stort på Bjerking.
– Vi äger företaget tillsammans.

Flerbostadshus och sjukhus
Markus Daniels valde inriktning geoteknik och idag arbetar han främst
med marktekniska undersökningar. Inför byggandet av hus, vägar och broar
använder han resultaten för att ta fram
förutsättningar för grundläggning. Dagarna vid skrivbordet varvas med fältarbete.
– Jag lär mig mycket av mina kollegor. Det är kul att arbeta med andra
som brinner för samma frågor.
Bredden av teknikområden inom
Bjerking är stort och det naturliga samarbetet mellan avdelningarna möjliggör

i
Bjerking AB är Sveriges
äldsta medarbetarägda teknikkonsultföretag. Vi verkar i
huvudstadsregionen och våra
nästan 300 medarbetare finns
i Uppsala och Stockholm. Inom

våra olika kompetensområden
har vi hög kunskap om hur
man utvecklar lösningar för
moderna och hållbara samhällen. Besök gärna vår nya
hemsida för mer information.

Bjerking AB
Hornsgatan 174
117 34 Stockholm
Tel: 010-211 80 00
www.bjerking.se

att tekniska problem kan lösas på ett
enkelt och smidigt sätt.
– Vi har även kompetens för att vara
med från allra första början. Från 20
hål i marken till en hållbar byggnad i en
trivsam miljö.
Camilla Andersson instämmer, men
för henne handlar arbetet om själva
byggnaden. Allt från flerbostadshus till
projektering av Nya Karolinska i Solna. Utifrån beräkningar om belastning
och hållfasthet skapar hon 3D-modeller
som visar den färdiga byggnaden.
– Jag gillar att det är konkret. Vi
jobbar i små arbetsgrupper där jag får
chans att ta det ansvar jag behöver för
att utvecklas.

Gemenskap sedan 1943
Bjerking har en lång historia. Företaget grundades 1943 och blev medar-

Camilla Andersson och Markus Daniels
hos teknikkonsultföretaget Bjerking.

betarägt redan 1957. Idag arbetar ca
100 medarbetare i Stockholm och 170
i Uppsala.
– Storleken gör det möjligt att känna
till de flesta kollegorna vilket underlättar utbytet av kunskaper och erfarenheter, säger Markus Daniels.
Delägarskapet skapar både långsiktighet, inflytande och en stark gemenskap. Det sistnämnda märks tydligt vid
det välbesökta och mycket uppskattade
morgonfikat!
– Vi bryr oss om varandra. Stämningen är verkligen bra här och det var lätt
att komma in som ny, säger Camilla Andersson.
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Nytänkande teknikkonsult
ger unga chansen
Under den senaste tiden har ÅF vunnit många prestigeprojekt, kanske för att företaget
vågar tänka okonventionellt och låter unga medarbetare tidigt ta eget ansvar. Här
finns chansen att jobba i spännande projekt och bygga ett bättre samhälle.
Det är ingen tillfällighet att ÅF rankas
som en av Sveriges bästa arbetsplatser
av unga ingenjörer. Företaget arbetar
målmedvetet med att skapa en attrak
tiv miljö där medarbetarna utvecklas
och trivs.
Siamak Rouhani har en civilingen
jörsexamen i samhällsbyggnad med in
riktning mot bro från KTH. Han har
varit på ÅF i snart två år och tycker att
företaget stöttar medarbetarna på ett
härligt sätt.
– ÅF är bra på att lyfta fram unga
medarbetare och låta dem ta ansvar. Ef
ter mitt första år på ÅF, då jag arbetade
extra utöver skolan, hade jag redan mo
dellerat flera broar och nu är jag handle
dare för ett examensarbete. Jag har fått
många varierande och roliga uppgifter,
vilket är precis vad jag vill. Samtidigt
som jag får ta mycket ansvar, finns det
alltid någon att fråga om råd. Chefer
och medarbetare är väldigt hjälpsamma
och det finns otroligt mycket kompetens
i företaget, säger Siamak Rouhani.

Maria Embertsén
och Siamak Rouhani trivs på ÅF.

Miljö i fokus
Kollegan Maria Embertsén har också en
civilingenjörsexamen i samhällsbygg
nad från KTH men med inriktning mot
mark och vatten. En viktig anledning
till varför hon sökte sig till ÅF var att
företaget arbetar aktivt med miljö och
hållbarhet.
– Jag har alltid varit väldigt in
tresserad av miljöfrågor. ÅF ligger i
framkant när det gäller hållbar sam
hällsutveckling. Det handlar om
strategiska miljötjänster, energieffek
tivisering, trafikplanering, framtidens
bilar och annat spännande. Här finns
chansen att jobba med de frågorna och
att utvecklas mot det håll jag vill, sä
ger hon.
En stor fördel med ÅF är möjlighe
ten att få jobba i spännande projekt, det
är de båda kollegorna överens om. Ma
ria Embertsén har jobbat med Förbifart
Stockholm och tycker att det är lärorikt
att arbeta i en stor organisation med
många olika kompetensområden. Det
har gett henne förståelse för vad olika
kompetenser gör. Hon fick även chan
sen att arbeta internationellt:
– I Förbifart Stockholm arbetade vi
med bland annat kollegor från Skott
land och Schweiz, vilket innebar att
många möten hölls på engelska. Arbets
kulturen skiljer sig mellan olika länder,
i Sverige har vi exempelvis lite plattare

hierarki, men det var aldrig några pro
blem eftersom alla var otroligt proffsiga.
Hon fick nyligen göra ett studiebesök
i Zürich i samband med ett annat pro
jekt och uppskattar verkligen de inter
nationella kunskapsutbytena.

Banbrytande projekt
Det nya projekt som Siamak Rouhani
har börjat jobba med erbjuder också
internationella erfarenheter. Ostlänken
är Sveriges första höghastighetsbana
för tåg och innebär ett samarbete med
Frankrike och Japan.
– Det är väldigt spännande att få vara
med om ett så stort projekt från början.
Vi håller nu på att utreda läget av ba
nan. Tågen kommer upp i en hastighet

av 320 kilometer per timme, vilket inne
bär extrema krav avseende vibrationer
och ljud. Det finns bara några få hög
hastighetsbanor i världen.
Han berättar även att medarbetarna
uppmuntras till att jobba utomlands på
något av det tjugotal kontor som ÅF
har runt om i världen.

Gemenskap och bra värderingar
De unga ingenjörerna tycker båda att
företaget visar sunda värderingar på
många sätt. På ÅF är jämställdhet vik
tigt och med hållbarhetschefen Nyamko
Sabuni i spetsen jobbar ÅF hårt för att
få fler kvinnliga ingenjörer till företaget.
Den starka gemenskapen är något
som både Maria Embertsén och Siamak

Rouhani återkommer till. I projektgrup
perna möts olika kompetenser och alla
lär hela tiden av varandra. Kamratska
pen förstärks av alla fritidsaktiviteter
som arrangeras. Siamak spelar fotboll
med kollegorna två gånger i veckan och
Maria har precis kommit hem från en
ridresa på Gotland. Utöver det anord
nas en uppsjö av aktiviteter som teater
besök, surfresor och grillkvällar.
– Det är jätteroligt med alla aktivi
teter som anordnas men det som väger
tyngst är chansen till utvecklingen, möj
ligheten att få hjälp av arbetskamrater
och att få jobba med kompetenta män
niskor. Det säger Siamak Rouhani som
flera gånger har uppmuntrat kompisar
att söka jobb på ÅF.

i
ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan
1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling
och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma,
innovativa och hållbara lösningar för en bättre

framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet
och våra kunder finns i hela världen.
ÅF erbjuder en rad karriärvägar för kvalificerade
ingenjörer och rankas som en av Sveriges bästa
arbetsplatser.
www.afconsult.com
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Christian Kvarnström, Johan
Lundin, Emma Hirsch, Tove
Mark och David Arvidsson.

Var med och skapa
framtidens stad i Nacka
Med sin oerhört snabba expansion och många framtidssatsningar erbjuder Nacka
kommun unika karriärmöjligheter för ingenjörer.
Här får man snabbt ta ansvar för större projekt och påverka samhällsutvecklingen.
Nacka är en av de kommuner i Sverige
som idag växer och förändras snabbast.
På 15 år ska Nacka bygga 20 000 nya
bostäder och 15 000 nya arbetsplatser.
Dessutom byggs förskolor, skolor, bibliotek, idrottsanläggningar och annan
service. Prognosen är att dagens dryga
96 000 invånare ska öka till 140 000.
Ett av de största projekten är att omvandla hela Västra Sicklaön till en tät,
hållbar och nyskapande urban miljö,
som blir en sömlös del av Stockholms
innerstad. Samtidigt förlängs tunnelbanans blåa linje från Kungsträdgården
via Hammarby sjöstad till Nacka som
får tre nya stationer, i Sickla, Järla och
Nacka Forum. Flera lokala centrum
står också inför omfattande upprustning och utbyggnad, samtidigt som
äldre fritidshusområden omvandlas till
moderna kommundelar för permanentboende.
Den snabba utvecklingen innebär att
Nacka idag är i stort behov av duktiga
och engagerade ingenjörer, som vill vara
en del av att bygga framtidens kommun. Här är drivkraften viljan att vara
med och utforma framtidens kommun,
med människor och miljö i fokus.
– Det finns en otroligt bred projektportfölj här i Nacka och möjlighet att
arbeta med många olika typer av stadsbyggnad. Jag har snabbt fått avancera
och ta mer ansvar och verkligen fått an-

vända och utveckla min kompetens, säger Tove Mark, planarkitekt, som tog
sin civilingenjörsexamen från KTH i januari.
– Dessutom är det en kommun som i
sig är så varierad till sin geografi, med
alla typer av bebyggelsemiljöer. Här
finns vackra skärgårdsmiljöer, villaområden, förortscentrum och modern
stadsbebyggelse. Det gör arbetet extra
spännande eftersom det innebär varierade förhållningssätt och strategier för
stadsutveckling.

Helhetstänkande
Christian Kvarnström, projekteringsledare på vägenheten, arbetade tidigare
som konsult. Han menar att en stor skillnad mot konsultbranschen är att man får
möjlighet att arbeta med helheten, från
ax till limpa. Detta blir särskilt tydligt i
Nacka där det byggs så mycket nytt.
– Vi finns med i hela processen, från
planarbete och förstudier till att projektera bygghandlingar, utföra och
förvalta. Vi har egna projektörer, projekteringsledare och byggledare. Det
är ett starkt samarbete över olika disciplingränser. Inte minst mot vår förvaltningssida som slutligen tar över
ansvaret för de allmänna anläggningarna. Det är väldigt kul att få jobba med
så mycket kompetens in-house och hela
arbetsplatsen präglas av öppenhet och

mångfald. Man lär sig oerhört mycket
av varandra, säger han.
Även Johan Lundin har en bakgrund
inom konsultbranschen och arbetar sedan tre månader tillbaka på VA- och
avfallsenheten som projektledare för
VA-projekt. Han drevs också av en önskan att ta mer av ett helhetsgrepp.
– Jag ville se arbetet från den andra
sidan och tycker att det är väldigt kul
att få ett helt annat helhetsperspektiv än
jag hade som konsult, då arbetsuppgifterna var mer fragmenterade. Här har
man en helt annan möjlighet att påverka hur det blir i slutändan, säger han.

Unika projekt
David Arvidsson, projektledare på exploateringsenheten,
framhåller
att
utvecklingen av Västra Sickla och tunnelbanebygget genom Nacka är unika i
sitt slag. Det ger många spännande karriärmöjligheter.
– Det är 20 år sedan en ny tunnelbanestation byggdes i Stockholm så det är
verkligen ett roligt projekt att vara en
del av. Och att omvandla ett område
som idag är förort till att vara en del
av Stockholms innerstad är ju en otrolig och komplex utmaning som verkligen ger möjlighet till att vara en del av
stadsbyggnad från grunden, säger han.
Emma Hirsch, trafikplanerare på trafikenheten, instämmer. Hon framhåller

att den omfattande utvecklingen och
expansionen av Nacka också ger förståelse för medborgarperspektivet och
vikten av att utvecklingen görs i nära
samråd med invånarna.
– Här arbetar vi väldigt nära kommuninvånarna med saker som påverkar
deras liv och vardag. Vi måste ta hänsyn till en rad olika behov och önskemål
och väga in alla intressen och parametrar för att kunna driva utvecklingen på
ett bra och hållbart sätt. Det ger viktiga
perspektiv och är otroligt roligt och lärorikt.

i
Nacka är den tredje största kommunen i Stockholms län och expanderar
idag mycket kraftigt. Kommunen
driver flera omfattande stadsbyggnadsprojekt som beräknas vara klara
2030. Nacka kommun rekryterar
därför kunniga och engagerade
ingenjörer och samhällsplanerare
som har ett starkt intresse för hållbar
samhällsutveckling och för att bygga
framtidens nyskapande kommun.
www.nacka.se
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Unika utmaningar hos Fastighetskontoret
i

Fastighetskontoret förvaltar
ett unikt fastighetsbestånd
som inkluderar allt från slott
till duvslag och driver projekt
vars omfång sträcker sig från
några tusenlappar till miljarden.
Verksamheten erbjuder en uppsjö
spännande utmaningar för
ingenjörer med olika inriktning.
På Fastighetskontoret (FSK) är tempot
högt och projekten mångsidiga. Målsättningen är att förvaltningen ständigt
ska ligga i branschens framkant och utgöra ett gott exempel för andra aktörer,
så det finns alltid ett behov av duktiga
ingenjörer inom såväl teknikförvaltning
och projektledning som inom drift.
– Exempel på byggnader vi arbetar
med är simhallar, teatrar, bibliotek, saluhallar, torg, kommersiella lokaler,
även hela områden som exempelvis
Slakthusområdet. Mycket av det som
krävs för att Stockholm ska hänga med
i den tillväxt som pågår just nu är vårt
ansvar, berättar Tove Carlsson, enhetschef för projektavdelningen på FSK.
Hon får medhåll av David Hälleberg, energisamordnare, som poängterar utmaningen i att utveckla
fastighetsbeståndet miljösmart. Det är

Tove Carlsson, enhetschef
och David Hälleberg,
energisamordnare hos
Fastighetskontoret.

Fastighetskontoret förvaltar och
utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms
invånare, företagare och besökare.
Förvaltningen hanterar även natur- och
friluftsområden utanför kommungränsen. Fastighetskontorets inriktning är
ett jämlikt och hållbart Stockholm där
det skapas värden och attraktiva miljöer som lämnar positiva avtryck.

Foto: Johan Marklund

Fastighetskontoret
Box 8312
104 20 Stockholm
Tel. vxl: 08-508 27 000
fastighetskontoret@stockholm.se

just komplexiteten i att omvandla kulturhistoriska byggnader till att möta
framtida energi- och miljökrav som
lockade honom till FSK.
– Kort sagt är det ett riktigt smörgåsbord att arbeta med energieffektivisering på FSK. De senaste två åren har
vi exempelvis miljöcertifierat 51 olika
fastigheter och satsar på ytterligare 49
stycken i år.

– Som ingenjör kan man vara delaktig
i enorma byggprojekt eller pyttesmå satsningar med syfte att omorganisera eller
bygga om en fastighet. Det finns möjlighet till både bredd och specialisering och
vi uppmuntrar medarbetarna att röra
sig mellan avdelningar och även mellan
Stockholms olika förvaltningar. Kompetensutveckling är ständigt i centrum här
och är något vi satsar mycket på.

Stora utvecklingsmöjligheter

Stöttande organisation

Tove lyfter även fram att förvaltningen erbjuder många sorters projekt och
chanser till utveckling.

De två är överens om att den bästa aspekten med att arbeta för FSK är att
man får vara delaktig i att både mins-

www.stockholm.se/fastighetskontoret

ka klimatpåverkan och att bidra till ett
bättre Stockholm.
– Organisationen här är väldigt stöttande med ett flexibelt och öppet klimat
som stimulerar till kreativa lösningar,
något som är ett måste om Stockholms
stad ska nå målet att bli fossiloberoende
år 2030, avslutar David.
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Vi påverkar hur Stockholm växer
Medarbetarna på Exploateringskontoret företräder Stockholms stads intressen i bostadsbyggandet. Projekten
sträcker sig från det lilla till det enorma och arbetssituationen är både utmanande och utvecklande.
Exploateringskontoret är en stor och
varierad arbetsplats. Här finns det
spännande möjligheter för ingenjörer
att utvecklas och bredda sig inom verksamheten, oavsett vilket område de fördjupat sig inom. Maria Jansson och
Mathias Blomqvist utbildade sig båda
på KTH och är idag projektledare vid
Exploateringskontoret.
– I min roll som biträdande projektledare får jag insikt i arbetets alla faser
och får prova på det mesta. Jag har va-

rit fast anställd hos Exploateringskontoret sedan i augusti och redan lärt mig
oerhört mycket om allt från planeringsstadiet till genomförandet. Exploateringskontoret vill att vi ska förkovra oss
så vi får hela tiden nya utmaningar och
det är bara vi själva som sätter gränserna för vår utveckling, berättar Mathias.

Bred kompetens och kontaktnät
Maria arbetar på avdelningen för projektutveckling och är ansvarig för ett

i
Exploateringsnämnden har ett samlat ansvar för markförvaltning och bostadsexploatering samt det renodlade ansvaret för att genomföra de planer som rör den fysiska
miljön i Stockholm. Verksamheten ska präglas av miljötänkande enligt Agenda 21
och Stockholms Miljöprogram 2012–2015. Stockholms stad äger cirka 70 procent
av all mark inom staden.
Exploateringskontoret
Besöksadress: Fleminggatan 4
112 26 Stockholm

Postadress: Box 8311
104 20 Stockholm
Tel: 08-508 276 00

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se
www.stockholm.se/exploateringskontoret
Följ oss gärna på LinkedIn: Stockholms stad – Stadsutveckling
Läs om stadens byggprojekt på: bygg.stockholm.se

geografiskt område. Hon har ett övergripande ansvar och hanterar inkomna
förfrågningar och de flesta projekten.
Projekten omfattar främst bostäder
men kan också omfatta kyrkor, skolor
och infrastruktursatsningar.
– Jag administrerar projekt i alla
storlekar från det att första kontakt
tas med byggherren till dess att projektet är genomfört. Det är fantastiskt
roligt att få företräda det allmännas
intresse i sitt arbete och med tanke
på arbetets varierande natur får man
såväl en väldigt bred kompetens som
ett stort kontaktnät, något jag ser som
positivt.

Öppen och tillåtande stämning
Exploateringskontoret har ett kontinuerligt behov av ingenjörer inom såväl
samhällsbyggnad och lantmäteri som
väg och vatten och ibland inom kemi.
Maria och Mathias understryker att det
är viktigt att intresserade sökande trivs
med att kommunicera och ha många
bollar i luften.
– Vi träffar nya människor dagligen
och behöver rikta en mängd olika viljor

Mathias Blomqvist och Maria Jansson
utbildade sig båda på KTH och är idag
projektledare vid Exploateringskontoret.

åt samma håll, så det gäller att våga ta
egna initiativ och ta eget ansvar och den
här typen av uppmuntrande stämning
genomsyrar hela vår arbetsplats; miljön
är öppen och tillåtande och råkar någon
göra ett misstag lär vi oss av det och går
vidare.
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Unika kunskapsutbyten hos Locum
Fastighetsförvaltaren Locum ansvarar för förvaltningen av vårdens
samhällskritiska fastighetsbestånd inom Stockholms läns landsting.
Emma Kinch, direktör för fastighetsutveckling och arkitekt i grunden, poängterar att Locum i egenskap av en av

i
Locum AB ägs av Stockholms läns
landsting (SLL) och är en av Sveriges
större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner
kvadratmeter i Stockholms län. Bland
hyresgästerna dominerar sjukvården.
På uppdrag av landstinget genomför förvaltaren årligen runt 1 000
byggprojekt till ett värde av cirka 2,5
miljarder kronor.
Locum
Box 172 01
104 62 Stockholm
Tel. vxl: 08-123 170 00
www.locum.se

de största offentliga beställarna ser det
som en central uppgift att gå i bräschen
vad gäller aspekter som bland annat klimat och arbetsmiljö, i såväl bygg- som
brukarskede.
– Vi arbetar med frågor som berör
oss alla och det är ett otroligt spännande och omväxlande jobb. När jag sökte mig hit var det delvis för att jag ville
få en inblick i branschen från beställarsidan men framförallt var det Locums
uttalade ambitioner vad gäller ett miljömässigt hållbart byggande som lockade.
Det känns väldigt positivt att få arbeta
med något som är samhällsnyttigt, säger hon.

Personlighet och driv premieras
De senaste två åren har Locum växt
från drygt 200 till över 280 personer
och företaget har ett fortsatt stort behov
av att rekrytera duktiga och kompetenta ingenjörer med olika bakgrunder,
perspektiv och utbildningar.
– Det är på många sätt en smältdegel att arbeta här, inte minst på grund
av att vi har många olika specialister
”in-house”. Vårdens lokaler är så kom-

Emma Kinch, direktör
för fastighetsutveckling hos Locum.

plexa att vi behöver medarbetare som
kan sitt område på handens fem fingrar och det borgar för ett unikt kunskapsutbyte inom företaget. Med det
sagt handlar det mer om personlighet
och driv när vi nyanställer – ett genuint intresse för byggande och förvaltning är viktigt, men också för att lära
sig nya saker och arbeta sida vid sida
med kunden.

Kombinera familj med jobb
Emma poängterar att Locum lägger
stort fokus på personlig utveckling och

vidareutbildningar. Häromåret genomfördes exempelvis en stor LEAN-utbildning och nyligen fick alla medarbetare
genomgå en utbildning i kundbemötande.
– Alla får en individuell utvecklingsplan som utvecklas kontinuerligt och
jag är övertygad om att det är en viktig
orsak till att vi har så hög medarbetarnöjdhet; alla ställer upp och hjälper till.
En annan är att företaget verkligen underlättar att kombinera familj med jobb
– det är helt enkelt väldigt positiv stämning, avslutar hon.
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Ingenjörer utvecklar vården
Som medicinteknisk ingenjör inom
Stockholms läns landsting arbetar
man med den senaste medicinska
tekniken för att skapa en säker
och högkvalitativ vård. Det finns
stora möjligheter att driva egna
idéer för att utveckla vården.
Frida Holmqvist kom till avdelningen för
neurointervention på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna hösten 2013 för
att göra sitt examensarbete när hon gick
sista terminen på KTH:s program för
Medicinsk teknik. Tillsammans med en
kurskamrat gjorde hon en analys för att
se vilka system som fanns för att skicka

anonyma röntgenbilder från sjukhus till
en molnplattform, där tjänstgörande
bakjour sedan kan få plattformsoberoende tillgång till bilderna. Syftet var att
avgöra vilket system som passar bäst för
svenska förhållanden.
– Bakgrunden till projektet var att
överläkarna ofta har bakjour och då
är de begränsade till hemmet och en
specifik arbetsstation för att kunna se
röntgenbilder. Ofta rör det sig om strokepatienter och då är det avgörande
att läkaren kan göra en snabb bedömning. Genom ett sådant här system får
bakjouren en helt annan rörelsefrihet
eftersom han eller hon då kommer åt
bilderna exempelvis via mobiltelefon

i
Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare med uppdrag att
ge två miljoner invånare tillgång till hälsooch sjukvård och kollektivtrafik i landets
snabbast växande region. Ingenjörer
som söker sig till landstinget blir delaktiga i arbetet med att forma de framtida
förutsättningarna för hela länet. Möjligheterna är många – såväl medicinsk teknik,

fastighets- och teknikutveckling, samhällsplanering, miljö, IT och trafik ingår i
landstingets verksamheter.
Stockholms läns landsting har drygt
44 000 anställda. Budgeten omfattar drygt
80 miljarder kronor om året. I landstinget
ingår cirka tjugo förvaltningar och bolag.
www.sll.se/jobb

Frida Holmqvist,
medicinteknisk ingenjör
på Karolinska Universitetssjukhuset.

eller surfplatta och sedan kan vägleda
primärjouren till snabbare diagnostik,
berättar Frida.
Frida fick under sitt examensarbete
göra en riskanalys om patientnytta och
säkerhetsaspekter samt hur ett sådant
system skulle kunna förbättra och effektivisera vårdflödet för strokepatienter.
– Det var otroligt roligt och lärorikt
och vi fick stor frihet att utveckla våra
idéer, säger Frida, som hoppas att systemet i framtiden ska kunna användas
som en del av strokevården.

Nya utmaningar
När examensarbetet var klart började Frida en tjänst som teknisk ingenjör inom
röntgen på avdelningen för Medicinsk
Teknik, där hon har möjlighet att driva
projektet vidare. Ansvarsområdet täck-

er ett brett spektrum av uppgifter, med
support och service till hela systemet av
röntgenutrustning på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon menar att hon inte kan
tänka sig ett roligare jobb eller arbetsplats.
– Här får jag kombinera mitt intresse
för vård och teknik och jag känner verkligen att jag får bidra med något viktigt.
Arbetet är otroligt varierande och med
ständigt nya utmaningar. Röntgen är
dessutom ett område där utvecklingen
går mycket snabbt.
Inom landstinget har man stora möjligheter att växa i yrket, framhåller Frida.
– Det finns så många karriärvägar
och stöd för den som vill lära nytt och
pröva på olika roller. Här finns en atmosfär av frihet under ansvar och en
stark drivkraft hos alla att utveckla vården och möta framtidens utmaningar.
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På Autoliv jobbar man
för att rädda liv
Det började med bilreparationer och tillverkning
av ett säkerhetsbälte, i en
källarlokal i Vårgårda på
50-talet. Sedan dess har det
hänt mycket. Idag är Autoliv
ett världsledande fordonssäkerhetsföretag med över
60 000 medarbetare i 28
länder.
Än idag tillverkar Autoliv säkerhetsbälten, dock betydligt mer avancerade än
för ett drygt halvsekel sedan. Idag ingår dessutom bland annat krockkuddar,
rattar, aktiva säkerhetssystem, antiwhiplashsystem, skyddssystem för fotgängare samt integrerade bilbarnstolar
i tillverkningen.
– Det känns bra att få jobba med så
meningsfulla produkter. Vårt arbete går
ju faktiskt ut på att rädda liv och bidra till mindre lidande vid trafikskador.
Det motiverar oss som jobbar här, säger
Katarina Bohman, senior forskningsingenjör och ansvarig för forskning kring
säkerhet i baksätet.
Hon gick ut från Chalmers 1995 och
fick en traineetjänst på Autoliv samma
år.
– Efter det sökte jag till forskningsavdelningen. Och här har jag blivit kvar,
eftersom det fortfarande är lika spännande!
Bredden på arbetsuppgifterna ser
hon som en stor fördel:
– Vi får vara både ingenjörer och
biomekaniker. Vi kartlägger trafikolyckor och varför skador uppstår. Nu
när vi pratar om de framtida bilarna så
måste vi dessutom förstå hur människor
upplever våra system, berättar Katarina
Bohman.
I ett nytt projekt i Kina fokuserar
man nu på hanteringen av bilbarnstolar.
– Vi tror väldigt mycket på vår integrerade bilbarnstol. I Kina använder

– Det är motiverande att jobba för att rädda liv,
anser Katarina Bohman, Dan Bråse, Jonas Björkqvist och John Lang på Autoliv i Vårgårda. Att
utveckla krockkuddar är en viktig del i detta.
Foto: Jeanette Bergenstav

bara tre procent bilbarnstol. Så nu ska
vi se hur kinesiska föräldrar tar emot
den här produkten. De kulturella skillnaderna mellan länderna är otroligt intressant, tycker Katarina Bohman.

Jobbar i flera länder
Som globalt ansvarig för utveckling av
sidokrockkuddar så har Jonas Björkqvist hela världen som sitt arbetsfält.
Att hantera kulturella skillnader mellan
kollegor i Asien, USA och Europa är en
del av hans vardag.
– Det är verkligen en förmån att få
träffa kollegor i olika länder och det
gäller att vara anpassningsbar. De tycker nog att vi svenskar är rätt så frispråkiga och hierarkilösa, tror Jonas
Björkqvist.
Han befinner sig på resande fot minst
tre månader om året. Han anser att det
är viktigt att vara på plats och följa upp

olika projekt och menar att han kan
sköta sitt jobb från vilket Autoliv-kontor som helst, ute i världen.
I hans yrkesroll ingår ett tätt samarbete med forskningsavdelningen.
– När de ser ett behov i trafiken eller
i skadestatistiken så försöker vi ta fram
koncept för att möta det behovet.
Till sin hjälp har han utvecklingsingenjörer i Sverige, USA, Korea, Kina,
Japan, Frankrike och Tyskland. I ett
av de senaste projekten tittar de på hur
två personer i en bil påverkas i en sidokrock.
– Den som sitter på den krockade sidan har ett bättre skydd än personen
som sitter på den andra sidan. Nu vill vi
ta fram nya typer av krockkuddar som
ger alla i bilen ett bättre skydd.
Ett annat hett forskningsområde är
det som John Lang, senior forskningsingenjör, på Test & Development, lägger

i
Autoliv är världens ledande företag inom
fordonssäkerhet. Vi utvecklar, tillverkar
och säljer krockkuddar, bilrattar och
säkerhetsbälten samt s.k. aktiva säkerhetssystem som automatiskt griper in och
räddar situationen när föraren själv inte
klarar att undvika en hotande olycka.
Autoliv finns i 28 länder och har över
60 000 medarbetare. Koncernen har i
stort sett alla världens biltillverkare som
kunder och man arbetar mycket nära
dem, vilket är en viktig framgångsfaktor.
Autoliv startades för mer än 60 år sedan

i Vårgårda norr om Göteborg. Idag är
45 % av de anställda i Sverige verksamma inom forskning och utveckling.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och försäljningen i fjol uppgick till 9,2 miljarder
USD (c:a 75 miljarder SEK).
Autoliv erbjuder många spännande utmaningar för dig som är
systemvetare, dataingenjör, elektronikingenjör, mekanikingenjör, etc.
Aktuella tjänster finner du på vår hemsida www.autoliv.com/Careers/
Välkommen med din ansökan!

Vasagatan 11
Box 703 81
107 24 Stockholm
Tel: 08-587 206 00
www.autoliv.com

mycket tid på – nämligen självkörande
bilar.
– Jag har hållit på med det ända sedan
jag flyttade till Sverige för nio år sedan,
berättar John Lang som ursprungligen
är amerikan. Han är med och utvecklar
teknisk utrustning för aktiva säkerhetssystem, alltså system som reagerar självständigt genom att bromsa in eller styra
undan för att undvika en olycka.

Självkörande bilar säkrare
– Den största orsaken till olyckor i trafiken är att vi människor gör fel. Därför
kommer självkörande bilar att vara säkrare. Men för att få bilförare att lämna
över kontrollen till bilen så måste ett
förtroende byggas upp. För att ge dem
tid att vänja sig så kommer tekniken i
bilarna att introduceras stegvis.
Forskningsingenjör Dan Bråse jobbbar på Research & Developments supportgrupp. Även han jobbar mycket
med de aktiva säkerhetssystemen.
– Under de senaste åren har jag tittat på hur man kan få bilen att bromsa,
sekunden innan det riskerar att smälla.
Som ett slags nödbromssystem…
Han har också forskat om aktiva säkerhetsbälten och säkerheten hos elbilar.
– Jag jobbar med väldigt många olika
områden, säger Dan Bråse som tror att
det är en av anledningarna till att han
stannat på Autoliv i 20 år.
– Utvecklingen går så fort! Jag behöver inte byta arbetsplats för att få omväxling.
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Reinertsen – snabbfotad teknik
konsult med hög kompetens
Hos teknikkonsulten Reinertsen finns spännande jobb både på land
och till havs. En dynamisk verksamhet där hög kompetens och korta
beslutsvägar är ett vinnande koncept.
Reinertsen är en teknikkonsult med två
starka huvudspår i sin verksamhet, ett
med inriktning mot olja & gas samt ett
landbaserat verksamhetsfält med fokus
på infrastruktur, bygg- och industrisektorn. Många projekt är multidisciplinära och genomförs i tvärfackliga team
där olika specialister ger en värdefull
korsbefruktning av kompetenser.
Foto: Hans Karlsson

Idag är antalet anställda över 2 000
varav mer än hälften är ingenjörer med
olika utbildningsbakgrund. En av dem
är Jenny Axelsson som sedan snart två
år tillbaka arbetar som beräkningsingenjör på Reinertsen i Göteborg.
– Jag läste på Chalmers, gjorde mitt
exjobb här och på den vägen är det. Idag
arbetar jag med allt från att beräkna hållfastheten av befintliga konstruktioner, dimensionera nya broar och byggnader till
att räkna på om ett kärnkraftverk skulle
hålla för en trombmissillast eller jordbävning. Det är ett mångsidigt och stimulerande arbete där jag verkligen får applicera
mina teoretiska kunskaper i praktiken.

Helhetsansvar

Marcus Andersson och Jenny
Axelsson hos Reinertsen.

Medan Jenny återfinns inom Reinertsens
landbaserade verksamhet arbetar hennes
kollega, Marcus Andersson, inom bolagets andra marknadsområde, olja & gas.
Även Marcus har studerat på Chalmers
och har sedan sin civilingenjörsexamen

2008 samlat på sig yrkeserfarenhet från
olika delar av branschen. Sedan snart två
år tillbaka arbetar han som projektledare
på Reinertsen. Rollen innebär i huvudsak ledning av större tvärfunktionella
ingenjörsteam för att genomföra underhålls- och modifikationsprojekt på oljeplattformar ute till havs. Ett utmanande
jobb där säkerhetskraven är rigorösa.
– Arbetet med plattformarna innebär
att vi måste uppfylla stränga krav från
både kunder och myndigheter. Svetsning
är exempelvis normalt sett uteslutet, varför allt som designas måste göras med
mycket stor noggrannhet, så att vi bara
kan åka ut och montera direkt på plats.

En stor fördel i arbetet, menar
Marcus, är att få vara med under hela
projektet, från förstudie till att färdig
produkt överlämnas till kunden.
– I stället för att bara leverera en pusselbit i en lång kedja får du ett helhetsansvar och kan se ett konkret resultat
av det du arbetar med. Det passar mig
utmärkt, liksom det höga tempot. Vi
har inom företaget all kompetens för
att genomföra projekten, vilket tillsammans med korta beslutsvägar ger oss
möjlighet att vara både snabbare och
mer handlingskraftiga än många konkurrenter. Detta uppskattas av både
våra kunder och medarbetare.

i
Reinertsen Sverige AB ingår i ett av Nordens största konsult- och entreprenadföretag,
Reinertsen AS. Koncernen har idag över
2 000 anställda, varav cirka 400 i Sverige,
och en omsättning på ca 4 miljarder NOK.
I Sverige verkar företaget inom olja & gas,
samhällsbyggnad, infrastruktur, bygg, industri,
energi och miljö.
Reinertsen Sverige AB har kontor i Göteborg,
Stockholm, Malmö, Luleå och Stenungsund.

Reinertsen Sverige AB
Kilsgatan 4
411 04 Göteborg
Tel. 010-211 50 00
www.reinertsen.com
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Ebab satsar på personlig utveckling
Katrin Dahlström är det självskrivna affischansiktet för karriär- och utvecklingsmöjligheterna hos Ebab. Hon rekryterades som projektchef
2004. Efter ytterligare uppdrag som avdelningschef och affärsområdeschef sitter hon idag på vd-posten i det största bolaget i koncernen.
– Du kan ta för dig hur mycket som
helst inom Ebab, om du bara vill själv,
säger Katrin Dahlström, vd för konsultföretaget Ebab i Stockholm AB.
När Katrin gick ut KTH 1993 var den
svenska byggbranschen inne i en lågkonjunktur. Efter några år som byggledare i
Tyskland återvände hon till Sverige och
fick anställning först på Skanska och
därefter på TK Development.
– På så sätt kom jag i kontakt med
Ebab som jag sedan började jobba hos.
Många av Ebabs avdelningschefer får
jobb som vd:ar när de lämnar bolaget.
Katrin fick vd-posten i det egna bolaget.
– Jag är egentligen en rörlig person
som gillar nya utmaningar. Det som fått
mig att stanna är att Ebab ständigt utvecklas. Här är alltid nya idéer på gång.

Alltid något nytt att lära
Ebab utvecklar fastigheter och projekt
och drivs av att skapa långsiktiga fastighetsvärden för kunderna.
– Vi är väldigt kompletta i vårt utbud med både bredd- och spetskom-

petens. Det som är så otroligt kul med
det här yrket är att du alltid ges möjligheter att lära dig något nytt. Variationen mellan bostads-, sjukhus- och
kontorsprojekt är spännande. Och diskussionen om hur vi kan bidra till en
hållbar utveckling.

Behöver alla slags ingenjörer
Ebab har i dagsläget behov av alla typer
av ingenjörer.
– Vi vill gärna ha in personer som
jobbat ett par år. Men lika viktigt som
cv:t och erfarenheterna är också attityden och viljan. Vi vill ha en delaktighet
och vilja att utveckla bolaget, framhåller Katrin och tillägger:
– Hos oss hittar du en bra mix av
kvinnor och män med olika bakgrunder
och i olika åldrar. Det är då man får det
bästa resultatet. Ebab har stolta medarbetare med ett stort engagemang och
mycket driv och energi.
Samtliga medarbetare får delta i ett
personligt ledarskapsprogram för att
utveckla sig själva och företaget över

Katrin Dahlström, vd på
Ebab i Stockholm AB.

i
Ebab etablerades 1982 och är konsulter
inom fastighets- och projektutveckling med
genomförandeansvar. Företaget erbjuder
en bred bas tjänster med spetskompetens
inom miljö och energi. 150 medarbetare
driver projekt som Fotografiska, lyxhotellet Nobis Hotel, vårdlägenheter på
Stockholms Sjukhem och förlossningskliniken BB Sophia. Projekt pågår även på de
stora sjukhusen samt Danvikshem, Medborgarhuset och Stora Sköndal.

tid − en långsiktig investering som också handlar om att stärka företagets gemensamma värdegrund.
– Vår starka företagskultur grundas
mycket på vår syn på personlig utveck-

Rekryteringsansvarig:
Veronica Warneskog, 070-931 23 64,
veronica.warneskog@ebab.se
Ebab AB, Trädskolevägen 17
Stockholm-Globen
Tel: 08-600 83 00
www.ebab.se

ling för alla. Man måste kunna leda
sig själv för att leda andra. Hur ska
du annars kunna driva ett av våra miljon- eller miljardprojekt med framgång,
avslutar Katrin Dahlström.
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Husqvarna håller täten
på trädgårdssidan
Framtiden ser ljus ut för Husqvarna. Utvecklingen berör inte
bara smartare och effektivare produkter utan ger också
utrymme för att skapa ett mervärde hos användaren. Med
produkterna följer funktioner som kunden inte ens vet om att
de önskar sig.

Foto: Hans Karlsson

Under en timmes samtal har Peter
Johanssons robotgräsklippare
hunnit runt på hans gräsmatta.

Foto: Hans Karlsson

Husqvarna har tagit steget ut och skapat smarta trädgårdar. Nu kan du sitta
på Hawaii och via din mobiltelefon se
till att gräsmattan blir klippt hemma.
Peter Johansson är ansvarig för elektronik och mjukvara på Robotic, dvs. utvecklingen av robotgräsklipparna. De
har funnits på marknaden i tjugo år och
de senaste åren har försäljningen tagit
ordentlig fart. Mer än 100 000 automatiska gräsklippare säljs per år och det
finns en stor tillväxtpotential.
– Roboten är rolig för det är många
olika ingenjörsgebit i den. Både mekanik, motorteknik, elektronik och mjukvara. De följer ett fritt rörelsemönster
på gräsmattan och på de avancerade
modellerna har vi GPS-funktionalitet.
Roboten ritar då upp en karta över
trädgården i minnet och vet var den har
klippt och var den kan fortsätta nästa
dag, säger han.
Med en app i mobiltelefonen går det
att fjärrstyra roboten. Oavsett var du
befinner dig kontrollerar du enkelt klipparens inställningar och ser aktuell status. Du kan alltså på förhand styra över
hur högt gräset ska vara klippt när du
kommer till sommarstugan. Säkerheten är också ett viktigt område eftersom
gräsklipparen rör sig i en miljö där det
kan finnas barn och djur.
– Det finns en robotstandard som vi
måste uppfylla. Säkerhetsfunktioner

förhindrar att man skadar fingrar eller
tår. Vi arbetar aktivt med att ytterligare
förbättra säkerheten i Husqvarnas produkter, säger Peter Johansson.

Förfinade funktioner
Batteribranschen är under stark utveckling. Fortfarande är energin många
gånger mer kraftfull i ett flytande
bränsle än i ett batteri, men avståndet
minskar. Ytan som kan klippas på en
laddning ökar snabbt. Utmaningen är
att produkten inte blir för dyr. Per Gustafsson är ansvarig för utvecklingen av
handhållna produkter baserade på tvåtaktsmotorer, där det finns motorsågar,
trimmers, häcksaxar och blåsare.
– Motorsågen har varit kärnverksamheten hos Husqvarna. Det är en
ganska mogen produkt, den första motorsågen släpptes 1959 och idag säljer
vi omkring sex miljoner handhållna
produkter varje år över hela världen. Vi
är ett globalt företag med flera utvecklingscentrum i både USA, Japan, Kina
och här i Huskvarna. Är man intresserad av att jobba i en internationell miljö
finns det stora möjligheter, säger han.
Även en så stabil produkt som motorsågen håller på att förfinas för att få ner
vikt, bättre ergonomi, mindre utsläpp och
inte minst kedjans prestanda där Husqvarna själv tagit över tillverkningen.
– Vi har mycket tillverkning i huset. Vi detaljritar här, vi interntillverkar det mesta och testar sakerna själva.
Det brukar vara intressant och effektivt
för ingenjörer att vara nära produktionen. Det är bra att myndigheterna ställer krav och pressar oss vad gäller miljö
och säkerhet, det ökar svårighetsgraden
och gör att det blir färre spelare på banan. Men samtidigt får produkten inte
heller bli för dyr, säger Per Gustafsson.

Konsumentnära produkter
Husqvarnas robotgräsklippare är idag
en mycket väl fungerande produkt,

Batteri vs bränsle. Batteriprestandan knaprar
in allt mer på bränslets
överlägsenhet.
Foto: Hans Karlsson

men det finns fortfarande många intressanta tekniska utmaningar att lösa.
Merparten av dessa handlar om att ytterligare förenkla användbarheten och
att förbättra slutresultatet. Utvecklingsingenjörerna har stor påverkan på utvecklingen av produkterna. De arbetar
i små, effektiva team med mycket självbestämmande.
– Jag gillar att vara ingenjör på Husqvarna genom närheten mellan mekanik, elektronik och mjukvara. Man får
på ett väldigt tydligt sett se sitt eget bidrag i slutprodukterna. Sedan jag började på Husqvarna träffar jag många
kunder som berättar hur nöjda de är
med sin robotgräsklippare och vilka
nya funktioner de skulle vilja se, säger
Peter Johansson.
Per Gustafsson håller med.
– Plötsligt är alla intresserade av vad
jag jobbar med. Det finns ett samtalsämne och en koppling till historiken
i svensk industri. Många människor
har ett förhållande till Husqvarna och
varumärket, det finns en stolthet. Så
länge det finns skog och trädgårdar
kommer det att finnas en efterfrågan
på våra produkter, men det gäller att
möta konkurrensen. Så länge vi kan
attrahera duktiga ingenjörer så kommer vi att hålla oss i toppen, säger
han.

i
Husqvarna Group är en världsledande
tillverkare av utomhusprodukter som
motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen
är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och en världsledare inom
kaputrustning och diamantverktyg för
byggnads- och stenindustrierna.
Koncernens produkter och lösningar
säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan
Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och
Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till slutkunder i mer än 100
länder. Nettoomsättningen 2014
uppgick till 33 miljarder kronor och
koncernen hade drygt 14 000 anställda i mer 40 länder.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och
aktien är noterad på NASDAQ OMX
Stockholm.
Husqvarna Group
Box 7454
103 92 Stockholm
Tel: 08-738 90 00
Fax: 08-738 94 50
www.husqvarnagroup.com/career
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SP-koncernen har hållbarhet
och innovation i fokus
En av SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstituts viktigaste
roller är att vara en brygga
mellan akademi och
näringsliv. Detta gör att
verksamheten har en enorm
bredd och unika utmaningar
som skiljer dem från de
flesta andra arbetsgivare.
På vissa håll inom industriell forskning
och utveckling har svångremmen dragits åt, men SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har tvärtom en stabil
tillväxt med ungefär 10 procent per år.
SP har som vision att vara internationellt ledande innovationspartner till
näringsliv och akademi. Institutet har
verksamhet i hela Sverige från Piteå till
Malmö samt i Danmark och Norge och
står under de kommande åren i begrepp
att rekrytera hundratals nya medarbetare. Vid institutet arbetar ingenjörer,
forskare och doktorander med kompetenser som i vissa fall är helt unika
i världen. Uppdraget är att stärka företagens konkurrenskraft inom vitt skilda teknikområden och i fokus finns en
stark miljö- och energiutveckling.
– Efter att jag studerat till civilingenjör i kemiteknik och doktorerat i
polymerteknologi på KTH gick jag direkt vidare till en post-doc-tjänst här på
SP. Den hade fördelen att delvis vara förlagd på KTH, så jag hade nära kontakt

Sortering av textil för återvinning hos Mistra Future Fashions partner SOEX i Tyskland.

både med den forskning som bedrevs
på KTH och de projekt som var i rullning på SP. Jag började då arbeta inom
EcoBuild, ett kompetenscentrum som
SP driver i samverkan med bland annat
KTH, andra institut och flera industriella aktörer – syftet var att utveckla ekoeffektiva och beständiga träbaserade
material och produkter, berättar Emma
Östmark, biträdande sektionschef vid
Hållbar Samhällsbyggnad på SP.

Bidrar med ny kunskap
inom hållbarhet

Åsa Östlund och Emma Östmark på SP.

Institutet verkar mellan akademin och
näringslivet och riktar i huvudsak in sig
på att applicera universitetens forskning och sedan lämna vidare till industrin för ytterligare utveckling. Emma
framhåller att lyhördheten på SP och
möjligheten att få driva olika projekt är
en av de bästa delarna av hennes arbete
och hon får medhåll av forskarkollegan
Åsa Östlund, som doktorerade i kemi
på Chalmers. Åsa har arbetat på SP i

fyra år och det som inledningsvis attraherade henne var den stora flexibiliteten
i verksamheten.
– Jag slogs av hur mycket uppmuntran och stöd jag fick när jag kom hit.
Egna idéer och satsningar mottogs väldigt positivt och det var spännande att
få en insikt i industrins behov och att få
vara delaktig i att nyttiggöra forskningen. SP hägrade som arbetsgivare redan
under min post-doc-tjänst.
I nuläget är Åsa verksam inom
forskningsprogrammet Mistra Future
Fashion, ett åttaårigt program med målet att ta fram ny kunskap som möjliggör förändring mot hållbart mode i
industrin. Hon påpekar att värdekedjan
i nuläget går från produktion via konsument till avfall, men att det sedan ofta
tar stopp. Förhoppningen är att kunna
sluta loopen och kanske även få in en
andra eller tredje loop, för att möjliggöra cirkulär ekonomi.
– SP är programvärd och hanterar en
del av forskningen, men programmet

i
SP är Sveriges bredaste forskningsinstitut och utnämnd till
en av Sveriges mest attraktiva
arbetsgivare. Institutet sysselsätter
ca 1 500 medarbetare som utvecklar och förmedlar teknik till
över 10 000 kunder. Medarbetarna arbetar självständigt
samtidigt som de har tillgång till

ett stort internationellt nätverk.
Som medarbetare hos SP kan
man ta forskningsidéerna vidare
och göra skillnad. Tack vare
institutets position som en brygga
mellan akademi och näringsliv
har medarbetarna en unik möjlighet att se sina resultat komma
till nytta i verkligheten.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857
501 15 Borås
Tel: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se
www.sp.se
www.mistrafuturefashion.com

består av ett nätverk av forskare som
granskar alla tänkbara aspekter i hela
värdekedjan i modeindustrin.

Spännande utmaningar
med EU-projekt
Efterhand har Emma fått en mer koordinerande och ledande roll och därigenom
kontakt med de textilprojekt som finns
i SP:s projektportfölj. Projektens inriktning ligger på återvinning av textilier till
nya produkter och att skapa hållbara
textilier baserade på skogsråvara.
– Vi står precis i startgroparna för det
internationella EU-projektet Trash2Cash,
vars syfte är att stärka Europas kreativa
industri på ett hållbart och ekonomiskt
sätt samt att minimera mängden avfall
som genereras. Programmet kommer att
pågå i 3,5 år och vi har just avslutat förberedelsearbetet. Det har varit fantastiskt
roligt och utvecklande att få alla med på
tåget, men nu kan vi äntligen börja.

Lyhört och flexibelt
Både Åsa och Emma är överens om att
SP är en arbetsgivare som satsar och
lyssnar på sina medarbetare och att
egna initiativ uppmuntras.
– Vi har en chans att styra vårt arbete
och att vara delaktiga i banbrytande
forskning och utveckling. Valfriheten
är stor och samarbetet med industrin
gör att vi direkt kan se hur våra resultat kommer till nytta, så i stort sett har
vi ett arbete där vi verkligen kan förena
nytta med nöje, avslutar de.
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Rejlers ingenjörer hjälper
Sverige att spara energi

Daniel Ceder, Kristin
Skoog och Sami
Shehadeh hos Rejlers
Energiprojekt AB.
Foto: Per Sandberg

Nordiska Rejlers erbjuder tekniska konsulttjänster till kunder inom områdena bygg och
fastighet, energi, industri samt infrastruktur. Företaget har ett stort fokus på energi- och
miljöfrågor och är ständigt på jakt efter initiativrika och ambitiösa ingenjörer.
Inom energibranschen går utvecklingen
fort framåt och det gäller för aktörer
inom fältet att ligga i områdets absoluta
framkant. På Rejlers Energiprojekt AB
arbetar Kristin Skoog, Sami Shehadeh
och Daniel Ceder, som alla har en ingenjörsutbildning med anknytning till
energi.
– Rejlers Energiprojekts verksamhet
är inriktad på energibesparande åtgärder i allt ifrån byggnader till industrier. Det inkluderar analyser av processer
och tekniska installationer. Vi tar fram
lönsamma energi- och kostnadsbesparande åtgärder. Därefter projektleder vi
genomförandet av föreslagna åtgärder,
berättar Sami Shehadeh, som utbildade sig på Energi- och miljöprogrammet
med inriktning VVS och kyla vid Mälardalens högskola.
Han får medhåll av Daniel Ceder,
som utbildade sig till Maskiningenjör
med inriktning energiteknik i Linköping.
– En mängd olika aspekter spelar
in när vi gör en energikartläggning.
Vi ställs inför unika utmaningar varje
gång. Därför är det viktigt att vi är nytänkande och driver utvecklingen framåt. Vi har kunder i hela Norden och det
är väldigt roligt att på plats få se kon-

kreta, mätbara resultat på det arbete
man har utfört.

Engagemang i klimatfrågor
Tillsammans med Sami understryker
han att just möjligheten att hjälpa till
att spara både energi och pengar är en
av de viktigaste aspekterna med arbetet.
– I vårt energiuppföljningssystem ser
vi direkt vilka effekter vårt arbete har
på energianvändningen. Alla som arbetar här har ett personligt engagemang i
klimatfrågorna.

Enorm kunskap och bredd
Kristin utbildade sig på Mälardalens
högskola och läste Energiingenjörsprogrammet med inriktning kraft- och värmeteknik.
– Det finns en enorm kunskap och
bredd inom Rejlers och vi arbetar med
att utröna hur vår samlade kompetens
bäst kan komma våra kunder till nytta,
säger Kristin.
Hon påpekar att det finns ett kontinuerligt behov av ingenjörer och civilingenjörer på Rejlers. Detta gäller inte
minst inom energiområdet.
– Inget uppdrag är det andra likt och
vi arbetar med såväl offentliga som privata fastighetsägare samt industrier

med varierande processer. Det medför
att vi har väldigt varierande förutsättningar och därmed är det viktigt att
man är flexibel.

Satsar på sina medarbetare
Alla tre är överens om att Rejlers är ett
företag som satsar på sina medarbetare;
tydligt är att det finns en strävan efter
att ligga i teknikens framkant och att erbjuda både intressanta utmaningar och
goda möjligheter att kombinera sitt vardagsliv med sitt arbete.
– Det är en central fråga att ge medarbetarna chans att följa med i utvecklingen. Det finns en uttalad framåtanda.
Vi satsar på utbildning och kunskapsutbyte, säger Sami och Kristin fortsätter:
– Det är en attityd som märks även
genom bra villkor för exempelvis hälsa
och familjeliv. Vi har en väldigt positiv
och öppen miljö bland kollegorna. Man
tar del av varandras erfarenheter, stöttar, hjälper och lyfter varandra.
Daniel konstaterar att ingenjörer
med energiinriktning är ett yrke som
ligger helt rätt i tiden. Möjligheter och
utmaningar kommer att bli fler framöver. Det viktigaste är ändå att man väljer ett område man själv är intresserad
av.

– Om man har ett roligt och stimulerande arbete gör man också ett bättre
jobb vilket ger goda förutsättningar för
ett framgångsrikt arbetsliv.

i
Rejlers är en nordisk koncern som
erbjuder tekniska konsulttjänster och
som genomför projekt i samverkan
med sina kunder inom områdena
bygg och fastighet, energi, industri samt infrastruktur. Företaget har
1 800 medarbetare på cirka 80
orter i Sverige, Finland, Norge och
Ryssland med övriga Norden och
Östersjöområdet som tillväxtmarknader. I Sverige samverkar närmare
1 000 medarbetare med olika kompetenser med att genomföra projekt,
allt från förstudier och planering till
design, konstruktion, projektering och
projektledning.
Rejlers AB
Box 30233
104 25 Stockholm
Tel: 0771-78 00 00
www.rejlers.se/karriar
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Hos Atlas Copco når du
världen från hemmaplan
Atlas Copco Industrial
Technique är en världsledande leverantör av verktyg
för monteringsindustri. I
och kring verktygen finns
komplexa och avancerade mjukvarulösningar vilket
medför att företaget har
en uppsjö spännande utmaningar för engagerade
mjukvaruutvecklare.
Atlas Copco är ett globalt företag vars
expertis i huvudsak finns inom kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg-, anläggnings- och
gruvutrustning, samt industriverktyg och
monteringssystem. Magnus Zakrisson är
ansvarig för en grupp mjukvaruutvecklare inom R&D på Atlas Copco och söker
i nuläget mjukvaruutvecklare med inriktning på Microsoft.NET-teknologi.
– Våra avancerade verktyg används
vid produktion av allt från mobiltelefoner och hårddiskar till bilar och flygplan. Mjukvaruutvecklarna i min grupp
skapar produkter för att konfigurera,
övervaka och samla in produktionsdata
från dessa.
– Våra produkter och lösningar används bland annat för att kvalitetssäkra
våra kunders produktion. Kvalitets- och
säkerhetsbrister är enormt kostsamt
och där kan vi genom dataanalys och
övervakning skapa ett stort värde för
våra kunder.
Magnus Zakrisson har arbetat hos
Atlas Copco sedan 2012 och arbetade
dessförinnan själv som konsult inom
mjukvaruutveckling.
– Jag hade hört mycket bra om Atlas
Copco av en bekant som arbetade här
inom ett annat affärsområde och när
jag sedan såg en annons för en position
som projektledare sökte jag den direkt.
Nu sköter jag en grupp med omkring
20 mjukvaruutvecklare och har kontakt

Foto: Atlas Copco

med människor från hela världen, varje dag. Det är fantastiskt kul att ha ett
så internationellt jobb – man sitter på
hemmaplan och får samtidigt hela världen på köpet.

Tryggt och lyhört från start
Redan första veckan på företaget fick
Magnus Zakrisson presentera projektstatus på interna möten med både chefer och projektledare inom Atlas Copco.
Han förvånades över hur tryggt och lyhört det kändes redan då.
– Det var helt naturligt att stå och
diskutera statusen på sitt projekt –
alla lyssnade och var intresserade. De
människor som arbetar här har siktet
inställt på att skapa värdens bästa verktyg och produkter och det finns en stark
ambition att hela tiden komma framåt
och att ha ett konstruktivt klimat; trots
allt skapar vi lösningar som sedan används i hela världen. Det är verkligen
spännande!

Oumbärligt med utveckling

Magnus Zakrisson, Group manager
inom R&D på Atlas Copco.

Atlas Copco strävar efter att satsa på
medarbetarna genom kompetensutveckling och vidareutbildning. Magnus
framhäver att det är oumbärligt att få
förkovra sig inom sitt område för att
bli duktig på det man gör och på Atlas
Copco är det en självklarhet.
– Sådana insatser sker ofta på eget
initiativ men i mina ögon är kompetensutveckling något man arbetar med
kontinuerligt och har i sin vardag. Inte
nog med att det blir effektivare utan det

ger också mer utväxling då man har
möjlighet att avsätta en del av sin arbetstid till att lära sig nya aspekter av
sitt yrke. Vi anordnar även interna kurser inom ledarskap som håller hög klass
för den som siktar på att göra karriär.
Även om en gedigen universitets- eller
högskoleutbildning naturligtvis är A och
O framhåller Magnus att de allra viktigaste egenskaperna för mjukvaruutvecklare som är sugna på att arbeta hos
Atlas Copco är en positiv inställning, en
villighet att lära sig nya områden och ett
stort intresse för mjukvaruutveckling.
– De som arbetar här hos oss engagerar sig i våra kunder och försöker förstå
vad de vill ha. Det handlar så klart om att
skapa den bästa lösningen för just dem,
så visst är tekniken viktig men att ha användaren i fokus är centralt. Det gäller
att våga visa framfötterna och möta utmaningar med huvudet på skaft och då
får man också så otroligt mycket tillbaka.

Internationella möjligheter
Som medarbetare hos Atlas Copco finns
det många möjligheter att röra sig mellan projekt och avdelningar, även internationellt.
– Vi vill gärna att de som arbetar hos
oss ska få chansen att lära sig om alla
våra produkter och lösningar för att
kunna få en omväxlande och stimulerande arbetssituation. Det vinner även
vi som företag på eftersom det skapar
en helhetsbild som banar väg för att ta
fram ny funktionalitet och knyta både
avdelningar och tjänster närmare var-

andra. Vi har verksamhet i över 180
länder, så det finns en hel del spännande
projekt att ta sig an.

i
I nära samarbete med kunder och
affärspartner och med över 140 års
erfarenhet i ryggen skapar Atlas Copco innovationer som ger överlägsen
produktivitet. Företaget är fast beslutet
att bidra till en hållbar utveckling och
har som mål att leverera innovativa,
högkvalitativa produkter och professionell service.
Atlas Copco-gruppen är en global
aktör med världsomspännande resurser, men för företagets kunder är
de en lokal verksamhet. Produkter
och tjänster omfattar kompressorer,
vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning,
eldrivna verktyg och monteringssystem.
Med huvudkontor i Stockholm når
Atlas Copco mer än 180 marknader
globalt och har egen försäljningsorganisation mer än 90 länder.
Atlas Copco Industrial Technique AB
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 95 00
careerITAB@se.atlascopco.com
www.atlascopco.se
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Dzana Kujan, mjukvaruingenjör
och Yannos Wikström, expert
på ecodesign hos Bombardier.
Foto: Per Groth

Därför hoppade de på tåget
För att det är häftigt att jobba med tåg, för den internationella prägeln och för
att produktutvecklingen styrs med tanke på miljö och hållbarhet. Medarbetarna
har lätt att hitta skäl till varför de valt att jobba hos Bombardier.
Det globala industriföretaget Bombardier är rankade bland de främsta inom
sina två områden luftfart och spårtrafik.
Företaget har sin hemvist i Montreal i
Kanada men finns på 80 olika platser
i 26 länder. Dzana Kujan jobbar som
mjukvaruingenjör på kontoret i svenska
Västerås. Att det är just ett stort internationellt företag är en av anledningarna till att hon trivs så bra.
– I mitt jobb har jag ofta kontakt
med kollegor i andra länder där Bombardier finns och även här, på vår arbetsplats i Sverige, hör man ofta folk
prata engelska med varandra. Jag gillar
att känna mig som en del i ett stort kollegialt världsomspännande nätverk.
Tack vare ett stipendium läste Dzana Kujan en masterutbildning inom
mjukvaruutveckling på Mälardalens
högskola. Sin grundläggande ingenjörsutbildning har hon från Sarajevo där
hon är född och uppvuxen. Bakgrunden
gör att hon själv bidrar till den multinationella prägeln på arbetsplatsen.

Många har nytta av det hon gör
I Sverige ligger Bombardiers fokus på
utveckling och produktion av tåg och
järnvägsutrustning. Dzana Kujan arbe-

tar med utveckling av testverktyg för
styrningssystemen. Hon tilltalas av att
hennes jobb är så konkret, att användningsområdet är tydligt.
– Tåg är något vi alla använder. Det
är spännande att vara med och utveckla
en produkt som så många har en relation till och kan dra nytta av.
I sitt arbete kan hon direkt se resultatet av det hon gör. Nya innovativa lösningar som kan förbättra testverktygen
kan provas i tågsimulatorn. Hon gillar
det praktiska inslaget. – Jag värdesätter
också att vi hela tiden skiftar uppgifter.
Jobbet blir aldrig monotont.

vilka material som används i produktionen baseras på olika beräkningar och
görs med hänsyn till en rad skilda faktorer, säger Yannos Wikström, expert
på ecodesign.
Precis som Dzana Kujan uppskattar
Yannos Wikström att arbetet är omväxlande.
– Det finns ingen standarddag. Ibland
föreläser jag för ingenjörsstudenter, andra dagar är jag på tjänsteresa, ofta till
Tyskland där Bombardier har sitt europeiska huvudkontor, och så driver jag
olika projekt på plats på kontoret med
mitt team i Västerås.

Med miljön i fokus

Karriär och frihet under ansvar

Bombardier lockar ingenjörer med olika inriktningar och spetskompetenser.
Eftersom transporter utgör en stor del
av utmaningarna med att skapa en hållbar värld är en viktig del i Bombardiers
verksamhet att konstruera och bygga
ansvarsfulla och kreativa transportlösningar med hänsyn till miljön.
– I arbetet med att skapa hållbara
lösningar är det mycket att tänka på.
Hela tågets livscykel måste inkluderas,
från design och tillverkning till användning, underhåll och avveckling. Valet av

Med små barn hemma är det också en
fördel att arbetsgivaren har flexibla arbetstider, tycker Yannos Wikström. Här
litar man på sina medarbetare. Man delegerar stort ansvar och låter medarbetarna växa med sina uppgifter. Yannos
Wikström har jobbat på Bombardier i
fem år och när han blickar framåt ser
han flera tänkbara karriärvägar hos
Bombardier. Möjligheterna är många,
anser han.
Mjukvaruutvecklaren Dzana Kujan
ser också optimistiskt på sin framtid.

– Jag lär mig något nytt varje dag. När
jag fått mer erfarenhet jobbar jag gärna
som systemingenjör eller projektledare.
Jag ser med spänning fram emot att utvecklas och anta nya utmaningar här.

i
Bombardier är ett globalt industriföretag inom transportmedelsbranschen
som finns på 80 platser i 26 länder.
Inom flygindustrin är Bombardier
världens tredje största tillverkare av
civila flygplan. Inom järnvägsindustrin
världens största tillverkare av tåg,
järnvägsutrustning och järnvägssystem. De totalt 71 700 medarbetarna
världen över utvecklar tekniker och
produkter som skapar hållbara sätt att
transportera människor och gods.
Läs mer om lediga jobb och om hur
du kan göra karriär hos Bombardier
på webben: se.bombardier.com
Bombardier Transportation Sweden AB
721 73 Västerås
Tel: 010-852 00 00
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Morgondagens
ingenjörer och chefer

VILL DU VARA MED OCH ARBETA
I EN SPÄNNANDE OCH MÅNGFACETTERAD VERKSAMHET?
Hos oss är möjligheterna många.
Du kan till exempel arbeta med att
utveckla och förvalta allt från kontorslokaler, teknikintensiva byggnader
och verkstäder till övningsområden,
hemliga anläggningar och ﬂygfält.
Du kan också vara med och bidra
till ett hållbart samhälle, till exempel
genom vårt skydds- och säkerhetsarbete eller vår natur- och kulturvård.
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och ﬁnns över hela landet.
UTVECKLAS MED OSS

88% SKULLE
REKOMMENDERA EN
VÄN ATT SÖKA JOBB PÅ
FORTIFIKATIONSVERKET
2013 ÅRS MEDARBETARUNDERSÖKNING

För oss är det lika viktigt som för
dig att fortsätta utvecklas. Vi satsar
därför på kompetensutveckling och
det ﬁnns möjligheter att byta inriktning och hitta nya utmaningar.
I takt med att vi utvecklar verksamheten söker vi dig som är ingenjör,
både nyutexaminerad och med
mångårig erfarenhet.

LÄS MER PÅ:
linkedin.com/fortiﬁkationsverket
fortiﬁkationsverket.se
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