
Medarbetare i den svenska

stålindustrin



Vad gör man egentligen som medarbetare inom 
stålindustrin? 

Det finns förstås väldigt många olika yrkeskategorier 
inom en så stor bransch som stålindustrin. Du kan 
arbeta som chef, med personalfrågor, som ekonom 
eller marknadsförare, tekniker och så klart behövs 
väldigt många ingenjörer. Och detta är bara några 
förslag på vad man kan arbeta med.

I den har foldern kan du läsa om några medarbetare i 
branschen, vad de jobbar med och varför de hamnade i 
just stålindustrin.

Vad gör man i 
stålindustrin?



Vad jobbar du med?
Jag är forsknings- och utvecklingsingenjör på Ovako i Hofors 
och doktorand på KTH. På Ovako jobbar jag på forsknings-
avdelningen med projekt där vi optimerar våra produktions-
ugnar för att minska bränsleförbrukning och utsläpp.

Hur hamnade du där du är idag?
Det startade med mitt stora intresse för tillämpad fysik, både akademiskt och i 
industrin. Efter min masterexamen på KTH var jag ivrig att börja jobba på ett större 
stålbolag som Ovako. Jag insåg även att jag kunde kombinera mitt arbete på Ovako 
med mitt akademiska intresse genom att vara doktorand på KTH vilket uppmuntrades 
av min chef.

Vad tycker du är viktigast med ett jobb? 
Passion! Nyckeln till förbättring och framgång är att man tror på sitt arbete och att det 
känns meningsfullt. Det är även viktigt att få stöd och uppmuntran i sitt arbete av sin 
chef och kollegor och att kunna utvecklas på ett personligt plan.

Varför blev du ingenjör?
Genom att vara ingenjör har man möjlighet att med hjälp av vetenskap påverka 
världen till att bli en bättre plats.

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera på högskola 
eller universitet?
Ingenting är viktigare än att veta dina värderingar. Titta efter vad som ger mening åt 
ditt liv, både personligen och professionellt och hitta det du kan växa med. Följ sen den 
riktningen med all din styrka även om det är tufft.

Mersedeh Ghadamgahi
Ovako



Robert Kusén
SSAB

och människosyn, dels det mer struktur- och ledningsinriktade som former 
för förbättringsarbetet, strategi och införandet av nya arbetssätt. Då 
SSAB:s ansats är en lean-transformation av alla delar av koncernen och 
på alla nivåer  är det särskilt givande. 
                 
Hur hamnade du där du är idag?
Jag har under många år jobbat med att driva förändringsarbete med Lean- 
filosofin som grund, både som linjechef och som stödfunktion. SSAB tog 
kontakt med mig i samband med att de ville ta nästa växel i lean-arbetet, 
eller med införandet av SSAB ONE som vi kallar det. Möjligheten att göra 
stor skillnad för många människor både inom och utanför organisationen 
gjorde valet lätt att börja på SSAB. Kan vi lyckas med detta i kärnan av 
svensk basindustri kommer det leda till mängder av positiva ringar på 
vattnet.

Vad tycker du är viktigast med ditt jobb?
Viktigast med mitt jobb är att det jag gör påverkar SSAB:s förbättringstakt. 
Att resultatet av min insats leder till att vi som lag kan se och tackla problem 
snabbare och utveckla våra medarbetare genom förbättringsarbetet. 
Funkar denna förbättringsmotor kommer förbättrad arbetsmiljö, kvalitet, 
effektivitet och andra resultat som ett brev på posten. 

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att studera på 
högskola eller universitet?
Jag tror på idén att det man jobbar med ska vara kopplat till något man 
brinner för. Arbetsplatsen behöver också vara ett ställa där man kan känna 
att man gör skillnad och kan utvecklas. Man behöver alltså veta tillräckligt 
mycket om sina egna talanger och drivkrafter och ta sikte på rätt bransch 
eller rätt typ av arbete. Utbildningen blir sedan det mest naturliga steget i 
den riktningen. Jag tror också på genomgripande och bred utbildning som 
ger möjligheter till att byta uppdrag över sitt arbetsliv. Utveckling och nya 
utmaningar är en förutsättning för en motivation som kan leva över tid.

Vad jobbar du med?
Mitt uppdrag är att leda koncernens införande 
av Lean. Att stötta ledningen och cheferna i det 
utmanande men mycket spänna förändringsarbete 
som det innebär. Dels en förändring av ledarskap, 



Viola Örtegren
Scana Steel

Vad jobbar du med? 
Jag är tekniskt ansvarig för Scana Steel Björneborgs 
marina produkter, t.ex. roderstockar, lager och hela 
drivlinor med axlar. Mitt arbete går ut på att se till 
att vi klarar de krav som kunden ställer, hantera 
eventuella avvikelser på produkter i produktion samt 
projektledning, förbättringsarbeten och utredningar.

Hur hamnade du där du är idag?
Jag fick ett jobberbjudande under min sista termin på universitetet. Min 
tidigare klasskamrat som var nyutexaminerad hade rekommenderat mig 
då de sökte två personer.

Vad tycker du är viktigast med ett jobb? 
Att det intresserar mig och är varierat. Såklart vill jag ju även lära mig nya 
saker, att kunna bygga vidare på det man lärt sig sen tidigare samt hur det 
hör ihop med andra delar jag inte är involverad i.

Vad pluggade du och varför blev du ingenjör?
Jag har studerat civilingenjör, bred ingång med inriktning på 
materialteknik. Det innebär att man studerar en termin av varje inriktning 
som finns att välja på (t.ex. industriell ekonomi, teknisk fysik, energi & 
miljö, materialteknik). Efter tredje året väljer man huvudinriktning och min 
blev materialteknik eftersom jag alltid varit intresserad av vad saker består 
av och hur man skapar det, vilket jag tycker min utbildning har lärt mig.

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Välj något du verkligen är intresserad av och inte bara utbilda dig för att ha 
det gjort. Det kommer finnas nog med utmaningar längs vägen ändå!



Elina Kabir
Sandvik Materials Technology

Hur hamnade du där du är idag?
När jag ex-jobbade på Sandvik Coromant i Västberga i Stockholm kom jag 
till insikt om att Sandvik är ett företag med bra värderingar och många 
möjligheter. När en tjänst på Sandvik i Sandviken kom ut rekommenderade 
min handledare i ex-jobbet att jag skulle söka det. Dessutom tycker jag att 
ståltillverkning är häftigt och gillade främst processteknikkurserna på 
högskolan. Så kombinationen av intresset för stål och Sandvik som företag 
ledde till att det blev Sandvik Materials Technology med inriktning mot 
ståltillverkning.

Vad tycker du är viktigast med ett jobb? 
Utvecklings- och avanceringsmöjligheterna, möjligheten att nätverka och 
påverka, en bra chef som genuint vill satsa på och lyfta en, samt en bra 
mentor eller handledare.

Vad pluggade du och varför blev du ingenjör?
Jag är utexaminerad civilingenjör från Materialdesignutbildningen på KTH 
i Stockholm. Till en början visste jag inte vad en ingenjör gör. Men under 
utbildningens gång förstod jag att stålindustrin är Sveriges ryggrad och jag 
bestämde mig då för att bli ingenjör med inriktning mot stålets vetenskap 
för att kunna påverka och bidra till Sverige. 

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Följ alltid ditt hjärta. Var öppensinnad, för även om saker och ting inte blir 
så som du tänkt dig löser det sig alltid på något sätt på vägen. Hitta något 
som får dig att brinna, våga ta för dig och låt ingen begränsa eller hindra 
dig från att uppnå dina mål och drömmar. Med mod och vilja är ingenting 
omöjligt. 

Vad jobbar du med?
Jag jobbar som forskningsingenjör på stål-
forskningen på Sandvik Materials Technology med 
inriktning mot metallurgi och produktutveckling.



Lukas Larnesjö
Sandvik Materials Technology

Vad jobbar du med?
Jag är produktionsingenjör på Sandvik Materials 
Technology och jobbar främst med kvalitets- och        
processutveckling kopplat till extruderade rör-
produkter. Det dagliga arbetet består till största del av 
att föreslå ändringar/lösningar för att förhindra uppkomsten av olika 
kvalitetsavvikelser i produktionen. Det handlar mycket om att effektivisera 
tillverkningsprocessen så att mindre startmaterial krävs för samma 
slutprodukt är också en del av arbetet.

Hur hamnade du där du är idag?
Sandvik blev ett ganska naturligt val då mina studier på KTH var väldigt 
inriktade mot metallurgi. Jag kände ganska tidigt att jag ville jobba på ett 
av de större stålföretagen i Sverige. När man väl har sett flytande stål i 
verkligheten är valet enkelt!

Vad tycker du är viktigast med ett jobb?
Jag gillar att ha kreativ frihet och varierande arbetsuppgifter. I den ideala 
världen vill jag skapa de flesta av mina arbetsuppgifter själv. Att få vara 
med och genomföra en idé man till exempel fått på bussen hem med lyckat 
resultat i produktionen är en väldigt häftig känsla. Det är även mycket 
viktigt med ett arbetsklimat där utvecklig främjas och där man kännar 
att man vågar misslyckas. Allt detta tycker jag att jag har i mitt jobb på 
Sandvik.

Varför blev du ingenjör?
Det är mammas fel, eller förtjänst kanske man ska säga! När jag precis hade 
gått ut gymnasiet så hade jag ingen aning om vad jag skulle bli för något. 
Då berättade hon om alla sina duktiga kollegor på SSAB i Oxelösund som 
hade studerat till bergsingenjörer på KTH (dagens Materialdesign). Då 
testade jag det och nu skulle jag inte kunna tänka mig att studera något 
annat.

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet? 
Fundera inte, kör bara! Studietiden är skitkul och består inte bara av hårt 
plugg. Se till att engagera dig i studentlivet och var till exempel med i ett 
spex. 



Ellen Myrén Scott
Uddeholms AB

Vad jobbar du med? 
Jag jobbar på Uddeholms AB som personalchef och 
sitter med i ledningsgruppen för siten i Hagfors. 
Mitt ansvarsområde är övergripande HR-frågor 
och att leda personalavdelningens arbete. 

Vi jobbar med frågor som lön, kommunikation, kompetensutveckling, 
rekrytering, rehab, friskvård, förhandlingar och pensioner. 

Hur hamnade du där du är idag?
Jag hade en dröm om att få jobba i ett tillverkande företag, men jag är inte 
särskilt tekniskt intresserad. Jag är glad över att jag får kombinera mitt 
intresse av att jobba med människor och organisationsfrågor i en miljö som 
är utvecklande och i ett företag som är världsledande. 

Vad tycker du är viktigast med ett jobb? 
Viktigast med ett jobb tycker jag är att man kan stå för det man gör, och att 
man känner mening med sina arbetsuppgifter. Då håller det i längden. 

Vad pluggade du?
Jag har pluggat företagsekonomi, med arbetsvetenskap som huvudämne på 
Karlstads Universitet. 

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Försök kombinera ditt eget intresse med det framtida behovet av 
kompetens. Pluggar du något som du själv är intresserad av går det lättare, 
och pluggar du något som behövs på arbetsmarknaden blir det lättare att få 
jobb efteråt.



Khoder Ahmad
Outokumpu

Vad jobbar du med?
Jag är automationsingenjör på Outokumpu och 
tillhör utvecklingsavdelningen på Degerfors 
Järnverk. Som automationsingenjör ansvarar jag 
för utveckling och förvaltning av automations-
system och processnära IT-system. 

Hur hamnade du där du är idag?
På Outokumpu fick jag möjlighet att använda mig av alla olika delar av det 
jag lärt mig under min utbildning - maskinteknik, automation, metallurgi, 
materiallära och hållfasthetslära.  

Vad tycker du är viktigast med ett jobb?
Att man gillar det man gör och är nöjd min sina arbetsuppgifter.

Vad pluggade du?
Jag läste elektro- och automationsteknik på Lunds Tekniska högskola 
och blev utexaminerad 2014. Jag passade under utbildningen på att läsa in 
kurser som krävs för styr- och reglerteknik och fördjupade mig i ämnena 
PLC-programmering och kommunikationssystem inom automation. 
Goda kunskaper om materiallära och metallurgi hade jag i bagaget, då jag 
tidigare läst maskinteknik.

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Att man läser det man är intresserad av är nyckeln till framgång. Kan man 
kombinera intresset med kompetensbehovet på markanaden så är det 
ännu bättre.



Petra Einarsson
Sandvik Materials Technology

Hur hamnade du där du är idag?
Jag började som sommarjobbare på Sandvik 1989 och blev sedan trainee. 
Jag har aldrig satt upp mål för min karriär utan istället tagit vara på 
de möjligheter som dykt upp. På Sandvik har jag hela tiden fått nya 
spännande uppdrag vilket gjort att jag fortfarande arbetar där jag startade 
min karriär. 

Vad tycker du är viktigast med ett jobb? 
För mig är det väldigt viktigt att ha roligt på jobbet och att jag som person 
hela tiden får möjligheten att utvecklas. För mig är även ledarskapet en 
väldigt viktig del, jag brukar ofta ge rådet till unga människor att främst 
söka efter en bra chef, därefter en bra tjänst. 

Vad pluggade du?
Jag är utbildad till civilekonom på Uppsala universitet. Jag valde den 
utbildningen för att den är generell och allmänbildande vilket ger möjlighet 
till många olika arbetsuppgifter.  

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Mitt bästa tips är att välja ett ämne där du har ett genuint intresse. 

 Vad jobbar du med?
Idag jobbar jag som VD för Sandvik Materials 
Technology, jag ingår även i koncernledningen för     
Sandvik AB.



Jonas Larsson
SSAB

Vad jobbar du med?
Jag är miljöchef på SSAB på koncernnivå. Jag 
började i bolaget år 2000 och har hela tiden jobbat 
med miljöfrågor men innan jag gick in i den 
koncernövergripande rollen jobbade jag på 
ortsnivå. Först som miljöingenjör och sedan som 
ansvarig för en miljöavdelning.

Hur hamnade du där du är idag?
Det är svårt att sätta fingret på den exakta orsaken. Jag har aldrig haft 
någon strävan att göra karriär men jag har alltid strävat efter att leverera 
långsiktiga resultat. Jag anser att man har ett ansvar att vara en aktiv 
drivkraft i utvecklingen av det egna arbetsområdet och när jag fick denna 
roll matchade min kompetens och erfarenhet det behov som fanns just då.

Vad tycker du är viktigast med ett jobb? 
Att jobbet känns meningsfullt och att man får uppskattning för det man 
gör. Det är viktigt att man även i ett stort företag kan se kopplingen 
mellan det man gör och det värde man skapar för företagets affär.

Vad pluggade du?
Den utbildning jag har i grunden är en kandidatexamen i maskinteknik/
materialteknik. Därefter har jag bland annat läst utbildningar och 
fristående kurser inom miljö- och energisystem, marknadsekonomi, 
marknadsföring, ledarskap etc.

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Gör inte valet så komplicerat, ofta har du en egen känsla som säger vad 
som är rätt för dig. Jag tycker inte att du ska undvika några val på grund 
av att andra tycker det verkar svårt. Våga ta chansen och kom ihåg att du 
alltid kan byta inriktning under studietidens gång. Om det skulle innebära 
att du förlänger studietiden med något år så spelar det ingen roll. Det finns 
inga förlorade år då du kommer att bära med dig alla dina erfarenheter ut i 
arbetslivet!



Linnéa Hellberg
SSAB

särskilt i en energiintensiv bransch som denna!

Hur hamnade du där du är idag?
Innan jag kom till SSAB har jag jobbat som kommunikationskonsult i 
Peking och därefter i Stockholm på JKL som rådgivare inom Corporate 
Communications. Svensk industri har alltid intresserat mig och det kändes 
helt rätt att gå från att vara konsult till att få jobba på ett bolag och vara 
en del i ett större sammanhang. I mitt arbete drivs jag av en passion för 
det jag gör. Jag anser att den svenska basindustrin utgör en grundbult i 
det svenska samhället och i mitt arbete hoppas jag kunna inspirera och 
motivera andra att känna likadant.

Vad tycker du är viktigast med ett jobb?
Se till att du har en bra chef som du gillar att jobba ihop med och ha kul på 
jobbet!

Vad pluggade du?
Jag har en ingenjörsexamen inom industriell ekonomi på Lunds Tekniska 
Högskola. 

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Häng inte upp dig alltför mycket på vad du ska plugga utan se till att vara 
öppen för möjligheter som öppnar upp sig. Jag är en ingenjör som blev 
kommunikationskonsult till att börja med – det var absolut ingenting jag 
planerat men det var fantastiskt intressant och lärorikt. Kommunikation är 
numera ett verktyg som jag har nytta av i min roll dagligen.

Vad jobbar du med?
Jag arbetar med hållbarhetsstrategi och 
samordning och har min placering på SSABs 
huvudkontor i Stockholm. Hållbarhet är ett väldigt 
varierat och spännande fält att arbeta inom - 



Christian Hörnkvist
Ovako

Vad jobbar du med? 
Jag arbetar som säkerhets, hälso- och miljöchef på 
Ovako. Mitt arbete består i att stödja linje-
organisationen så verksamheten kan genomföras 
med så lite påverkan som möjligt på natur och 
människa.
 
Hur hamnade du där du är idag?
Miljöfrågorna har länge intresserat mig och kom att delvis styra studievalet 
både i gymnasiet och på högskolan. Redan i mitt första arbete så fick jag 
dock chansen att bredda kompetensområdet och börja arbeta också med 
arbetsmiljö. Att det har blivit just Ovako och stålindustrin beror nog på 
att det är svensk basindustri där både miljö och säkerhetsfrågorna är 
prioriterade och det i sin tur är både inspirerande och lärorikt att vara en del 
av.

Vad tycker du är viktigast med ett jobb?
Möjligheten till varierade arbetsuppgifter och att känna att det arbete jag 
utför gör skillnad i något avseende.
 
Vad pluggade du?
Som sagt så har miljöfrågorna länge intresserat mig men samtidigt också 
ingenjörsvetenskap så jag har läst miljöteknik på Högskolan. Vilket något 
förenklat är en blandning av båda delarna.

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Ta en funderare på vad du tycker är intressant och får dig att känna dig 
engagerad. Har du turen att veta svaret så välj en utbildning i linje med det. 
För många är dock inte svaret på frågan självklart och till dem skulle mitt 
råd bli att välja en av de mer generella utbildningarna som finns. Med en 
utbildning i bagaget så finns stora förutsättningar att senare i livet söka sig 
mot de områden man finner intressanta och roliga.



Maria Swartling
Scanarc

batterier och elektronikskrot som innehåller metaller som koppar, nickel, 
kobolt, guld och silver. Metallerna är värdefulla att återvinna. När man kan 
använda återvunnen metall slipper man bryta ny malm i gruvorna och man 
minskar utnyttjandet av jordens resurser. 

Hur hamnade du där du är idag?
Jag läste Materialvetenskap på KTH med inriktning mot metallurgi. En 
metallurg är nästan som en kemist med specialkunskaper om metaller och 
hur de uppför sig vid väldigt höga temperaturer. Efter utbildningen sökte 
jag mig mot regionen Bergslagen, där finns många spännande företag inom 
min bransch.

Vad tycker du är viktigast med ett jobb? 
Att det är varierande, att jag kan påverka min vardag och att jag lär mig nya 
saker och utvecklas.

Varför blev du ingenjör?
Jag ville läsa en teknisk utbildning och metallurgi verkade spännande som 
ämne och stålbranschen full av möjligheter, och ju mer jag lärde mig desto 
roligare blev det!

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Engagera dig i studentlivet! På en stor högskola finns sektioner och 
föreningar för alla möjliga intressen. Att studera på högskola är  
jätteroligt och ger minnen och vänner för livet. 

Vad jobbar du med?
Jag är projektledare på ett utvecklingsföretag, 
Scanarc, i Hofors. Vi utvecklar metoder för att 
återvinna värdefulla metaller ur olika avfalls-
produkter. Det kan vara avfall från industrier eller



Per Israelsson
Ovako

Vad jobbar du med?
Jag är ansvarig för marknadsföring och teknisk 
utveckling på Ovako Cromax i Hallstahammar, 
koncernens enhet för långa hårdförkromade 
produkter som huvudsakligen används som 
kolvsmaterial i hydrauliska cylinderapplikationer. Mitt dagliga arbete är 
väldigt varierande, men det huvudsakliga fokuset för tillfället är riktat till 
att driva utvecklingen av basmaterialet i våra produkter väl anpassat till 
våra kunders applikationer.

Hur hamnade du där du är idag?
Direkt efter mina studier 2008 började jag arbeta på Ovako i Smedjebacken 
som utvecklingsingenjör i valsverket. Därefter har jag haft lite olika 
positioner, senast som avdelningschef för valsverket innan jag började i 
min nuvarande roll på Ovako Cromax.

Vad tycker du är viktigast med ett jobb?
Jag personligen drivs av nya utmaningar samt möjligheten att vara med 
och påverka och göra skillnad inom organisationen. Sist men inte minst så 
är det naturligtvis av stor vikt att mitt arbete känns meningsfullt samt att 
jag trivs med mina kollegor.

Vad pluggade och varför blev du ingenjör?
Jag har studerat till maskiningenjör, med inriktning på produkt- & 
produktionsutveckling på Högskolan Dalarna i Borlänge. För mig var den 
naturvetenskapliga och tekniska inriktningen ett ganska naturligt val då 
det alltid är något som intresserat mig.

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Jag tror att det är viktigt att man lyssnar till sig själv och väljer en 
inriktning som man verkligen är intresserad av. Är man tveksam inför sina 
framtida studieval så tror jag att det är vettigt att inte ha för bråttom och 
kanske testa på arbetslivet innan. 



Jesper Janis
Outokumpu

ska tillverkas. Generellt sett så ansvarar jag för att bedriva och leda 
långsiktig processutveckling baserat på gemensamma verksamhetsplaner. 

Hur hamnade du där du är idag?
Jag hade turen att kunna välja mellan några olika företag i branschen när 
jag blev klar med min utbildning. I slutändan fastnade jag för Outokumpu 
tack vare en professionell attityd i en trevlig arbetsmiljö. Intressanta 
processer och en bra chef bidrog också till valet av företag. Jag började som 
processutvecklare för stränggjutningen och gick sedan vidare och blev chef 
över den gruppen jag arbetade i.

Vad tycker du är viktigast med ett jobb?
Nyckelfaktorer för mig har varit att först välja ett arbete som verkligen 
intresserar mig. Därefter så var nästa urvalskriterium att arbetet skulle 
innehålla viss frihet med ett tydligt ansvar, d.v.s. att veta vad som förväntas 
av dig, samtidigt som du har ett visst mandat att välja den vägen du anser 
lämplig.

Vad pluggade du?
Efter ett par år som operatör på SSAB rekommenderade min chef mig att 
studera materialteknik, vilket ledde till åtta år av studier till civilingenjör 
och teknisk doktor inom tillämpad processmetallurgi. Uppenbarligen ett 
godkänt tips, då jag trivdes väldigt bra med mina studieval. SSAB gav mig 
tjänstledigt under hela studietiden och jag återkom på somrarna för att 
arbeta med varierande arbetsuppgifter.

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Börja med en bred och kvalificerad utbildning inom ett tryggt 
område. Utnyttja studietiden till annat än bara studier för att hitta 
din nisch. Sök gärna tillfälliga arbeten inom en tillverkande industri. 
Sträva efter att samla på dig erfarenheter. Använd därefter din 
samlade arbetslivserfarenhet och/eller intressen till att smalna av din 
studieinriktning för att möta arbetsmarknaden. 

Vad jobbar du med?
Jag jobbar som teknikchef på Outokumpu Stainless 
i Avesta. Där leder jag ett gäng väldigt skickliga 
processutvecklare som stöttar produktionen med 
den tekniska kunskapen för hur våra rostfria stål 



Vad jobbar du med?
Jag är miljöchef på Uddeholms AB, Hagfors Järnverk. 
Jag ansvarar för det tillstånd Uddeholms AB har för 
att få drivas enligt miljöbalken. Jag bevakar att vi gör 
det vi får tillståndsmässigt och att vi vid ändringar 
i verksamheten, exempelvis vid investeringar, 
meddelar detta till myndig-heter. Jag samordnar även mätningar som 
bekräftar att vi underskrider de utsläppsvillkor som finns uppsatta. På 
miljöavdelningen har vi även ansvar för drift av bolagets miljöstation 
för hantering av avfall och farligt avfall, vi rapporterar i enlighet med 
utsläppshandelssystemet och samordnar miljö- och energidata som 
rapporteras vidare internt, till våra ägare, till myndigheter med även 
exempelvis till Jernkontoret som sammanställer miljödata för hela 
Sveriges stålindustri.

Hur hamnade du där du är idag?
Jag ville vara med och påverka från grunden. Få möjlighet att minimera 
miljöpåverkan i ett av Värmlands största privata företag. Det har jag nu 
gjort i 13 år och jag stortrivs!

Vad tycker du är viktigast med ett jobb? 
Att det är utvecklande och att jag har möjlighet att få göra skillnad.

Vad pluggade du?
Jag har en magisterexamen i Environmental Health från Umeå universitet 
och har därefter forskat och tagit en licentiatexamen i miljömedicin vid 
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja 
studera på högskola eller universitet?
Att noga fundera på vad du själv vill göra och få ut av ditt framtida 
yrkesliv och att samtidigt tänka att allt är möjligt. För att komma fram till 
ett beslut kan det vara bra att komma ut i arbetslivet en tid innan vidare 
studier. Välj sedan gärna en bred utbildningsbas för att på så sätt få större 
valmöjligheter i framtiden.

Cecilia Johnsson
Uddeholms AB



vara tekniska, till att handla om gruppdynamik, men i grund och botten går 
mitt jobb ut på problemlösning.

Hur hamnade du där du är idag?
Genom att pröva mig fram till vad som passade mig. Jag visste inte vad 
jag ville göra efter gymnasiet. Därför valde jag aktivt saker som jag inte 
kommit i kontakt med tidigare, i det här fallet teknik, för att se om det ändå 
var något för mig. Den här metoden har visat sig vara riktigt bra för mig och 
jag använder mig av den än idag. 

Vad tycker du är viktigast med ett jobb? 
Att jag får variation i mitt arbete och att min arbetsgivare ger mig möjlighet 
att utvecklas.

Vad pluggade du och varför blev du ingenjör?
Efter att ha läst samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet läste jag ett 
tekniskt basår på Bergsskolan i Filipstad, för att få ny inriktning på mina 
studier. Detta gjorde också att jag kunde kombinera min utbildning med 
sport - i mitt fall innebandy. Efter ett antal studiebesök och några kurser 
bestämde jag mig för att fortsätta; jag valde att plugga till högskoleingenjör 
på Bergsskolan.

Vad skulle vara ditt bästa tips till någon som funderar på att börja studera 
på högskola eller universitet?
Visst är det kämpigt bitvis att plugga, men är man bara lika envis som 
i närkamperna på hockeyplanen så vinner man även där sina poäng. 
Allt handlar om vilja. Tänk också på att aldrig vara rädd för att prova på 
nya saker. Vem vet, kanske upptäcker även du att du gillar teknik och 
vetenskap?

Vad jobbar du med?
Jag jobbar som produktutvecklare på Uddeholms 
AB. Som produktutvecklare har jag som huvud-
uppgift at ta fram nya produkter (stålsorter). 
Arbetsuppgifterna varierar väldigt mycket från att

Cherin Nilsson
Uddeholms AB



Den svenska stålindustrin
Svensk stålindustri är världsledande inom avancerade stål 
och utvecklar högförädlade stål med exakt de egenskaper 

som efterfrågas. Stål är ota en del av nya tekniska lösningar 
som förbättrar vår miljö och förenklar livet från generation 

till generation. Det mesta av det svenska stålet exporteras till 
cirka 140 länder. Stålindustrin i Sverige når du enklast genom 

Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation.
www.jernkontoret.se




