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Åsa var projektledare i utvecklingen av ett av Höganäs mest 
framgångsrika smörjmedelspatent, ett utvecklingsarbete som 
påbörjades när befintliga leverantörer inte kunde utveckla 
det Höganäs och kunderna efterfrågade. Lube E som ingår i 
blandningen Intralube® E blev snabbt en succé och är nu ett av 
Höganäs mest populära smörjmedel och bidrar till lönsam tillväxt.

Åsa
Ahlin
Manager Organic Material 
Development, Höganäs

Åsa har i hela sitt liv intresserat sig för geologi och gruvor. Med 
sitt starka intresse och vilja har hon fått igång den nedlagda 
Northlandgruvan och skapat det framgångsrika Kaunis iron. Hon 
började resan med Kaunis Iron som platschef i Kaunisvaara och 
övergick i februari 2020 till att bli vice vd. Åsa har idag ansvar för 
bolagets strategiska frågor inom hållbarhet, prospektering och 
kommunikation på ett väldigt inspirerande och entusiasmerande 
sätt. En stark förebild!

Åsa
Allan
Vice vd, Kaunis Iron

Johanna präglas av ett holistiskt synsätt, där helheten är 
i fokus och ett gemensamt arbete och ansvar är vägen 
dit, samtidigt som alla i gruppen inkluderas och lyfts. Från 
forskningsarbete med anrikning har hon arbetat med projekt 
för LKAB:s experimentmasugn (EBF) och under uppstarten 
av Hybrit arbetade hon med beräkningar för den kommande 
pilotanläggningen. Idag arbetar Johanna som konsult med 
Hybrits kommande demo-anläggning.

Johanna 
Alatalo
Senior processingenjör på 
Mining & Metal, AFRY

Linn är en engagerande och inspirerande utvecklingsorienterad 
ledare med 20 års erfarenhet i metallindustrin som idag 
leder Bolidens största smältverk i Skellefteå med 900 
anställda. Hon har en bred erfarenhet som chef och hennes 
människoorienterade och värdebaserade ledarskap gör henne 
till en förebild, där organisationen under hennes ledning 
framgångsrikt förverkligat storskaliga projekt.

Linn
Andersson
General Manager, Boliden 
Rönnskär, Boliden AB



Ing-Marie har en lång spännande karriär där hon på olika sätt 
bidragit inom metallindustrins intressanta utveckling. Hon har 
haft positioner som processutvecklare, stålverkschef, teknik- och 
strategichef och platschef flera på företag som Outokumpu, 
Sandvik Materials Technology, Boliden Smelters och är nu 
platschef för Munters.

Maria har arbetat inom LKAB Wassara sedan 2014 och har 
huvudansvaret för utveckling av borrkronor. Hon har jobbat inom 
stål- och gruvbranschen sedan examen. En god medarbetare 
som alltid hjälper till, oavsett vad det gäller.

Jenny har en av de viktigaste rollerna på SSAB Special Steels. 
Med en stor och bred kunskap om den viktiga produkten Hardox 
tar hon ansvar för både egenskaper och kostnader.

Christina har sedan slutet av 1990-talet på ett föredömligt 
sätt arbetat på Sandvik Materials Technology som bl.a. 
produktionsledare, teknikchef, projektledare mm. Under 2011 
inträffade en svår brand vid trådfabriken i Sandviken och 
Christina blev en förebild och ambassadör för ”säkerheten 
främst” genom att på ett utmärkt sätt bidra i nödlägesarbetet och 
återuppbyggnaden.

Linda är en fantastisk förebild för ledarskap på LKAB som nu tar 
steget från miljöchef till logistikchef. Genom att helt byta område 
visar Linda att det är viktigare att vara en bra ledare än exakt 
vilken grundkompetens man har med sig.

Maria är en förebild som är bra på att skapa förtroendefulla 
relationer, vilket behövs både i hennes arbete som 
terminalarbetare och som förtroendevald jämställdhetsansvarig 
för Gruvtolvan. Hon jobbar för ökad jämställdhet i verksamheten, 
är lyhörd för medarbetarnas perspektiv och kan med sin vilja att 
göra verklig skillnad bidra till att förbättra arbetsplatsens kultur 
och göra LKAB till en än mer attraktiv arbetsgivare.

Camilla engagerar sig i många av gruv- och stålindustrins 
viktigaste frågor. Hon är aktiv i branschens riksdagsnätverk och 
deltar alltid aktivt vid evenemang och panelsamtal.

Ing-Marie 
Andersson Drugge
Platschef, Munters

Christina 
Anttila
Senior Projekt Manager 
Sandvik Materials Technology

Maria
Bengtsson
Senior Engineer,  
LKAB Wassara AB

Maria
Berge Johansson
Terminalarbetare och 
jämställdhetsansvarig 
Gruvtolvan, LKAB

Linda 
Bjurholt
Nuvarande miljöchef, 
blivande logistikchef, LKAB

Jenny
Brandberg-Hurtig
Product manager,  
SSAB Special Steels

Camilla
Brodin
Riksdagsledamot, 
Kristdemokraterna



Monica är en välkänd person på företaget, dels för sina många år 
här, dels för att hon peppar kollegorna och ser till att allt går rätt 
till. En klockren förebild för många. Har du träffat Monica så har 
du garanterat blivit smittad av hennes positiva inställning.

Monica
Brostedt
Montör, 
Epiroc Rock Drills AB

Karin har genom sitt sakliga lugn, breda kunskap och gedigna 
branscherfarenhet cementerat sin roll som framstående 
företrädare i med- såväl som motvind. Alltid pedagogisk, tydlig 
och retorisk.

Karin
Comstedt Webb
Hållbarhetschef, Cementa 
och HeidelbergCement norra 
Europa

Jenny har lång och bred erfarenhet inom olika 
verksamhetsområden och med ett starkt värderingsbaserat 
ledarskap bidrar hon till att driva utveckling för människor, 
organisation, verksamhet och samhälle. En kritisk styrka är 
hennes förmåga att utveckla och bidra till de viktiga samarbeten 
som krävs för att driva en verksamhet på ett framgångsrikt 
sätt och hon gör det med fokus på faktorer i samklang; miljö, 
säkerhet, förutsättningar för medarbetarnas grundläggande 
bidrag till verksamheten, teknisk utveckling och produktivitet.

Jenny
Gotthardsson
General Manager, Garpenberg, 
Boliden Mineral AB

Anna är operatören med ett brinnande engagemang för 
medarbetarna och arbetsmiljön, drivande i att skapa en jämställd, 
modern arbetsplats och i sin roll som skyddsombud har hon en 
helhetssyn som omfattar både människor och miljö. Anna har ett 
fint sätt att möta sina kollegor vilket gör henne till en naturlig ”go 
to person” för andra.

Anna  
Claesson
Operatör, affärsenheten Heating 
Systems, Kanthal AB

Åsa har gjort en fantastisk karriär som gått från miljöingenjör på 
Ovako via Jernkontoret till miljödirektör på Eurofer och från 2008 
jobbar hon på World Steel Association i Bryssel, där hon innehaft 
sin nuvarande titel sen 2014. Åsa är en positiv och driven person 
med stor passion för sitt arbete, som representerar stålindustrin i 
flertalet internationella kommittéer och som har en viktig position i 
omställningsarbetet för den globala stålindustrin.

Åsa 
Ekdahl
Head of Environment and 
Climate Change,  
World Steel Association

Ulrika har på kort tid legat bakom stora förändringar i 
verksamheten; speciellt gällande synen på och vikten av arbetet 
med mångfald. Ulrika är en otroligt duktig chef som ser hela 
människan och som verkligen omsätter ord till handling.

Ulrika
Dunker
HR-chef,  
Sandvik Materials Technology

Petra är en stark ledare och förebild med bred erfarenhet och 
internationell profil. Med ett tydligt ledarskap har hon nu flyttat 
hem från rollen som General Manager Epiroc UK och tagit sig an 
ett stort förändringsprojekt i arbetet med Epirocs leveranskedja.

Petra
Grandinson
Vice President Supply Chain, 
Epiroc



Cecilia började på Outokumpu 2008 och är idag del av 
ledningsgruppen för Outokumpu Fagersta Stainless. Hon är en 
god kommunikatör och bra ledare med ett beundransvärt driv, 
samtidigt som hon gärna tänker utanför boxen och är en god 
talesperson för den rostfria stålbranschen. Hon bidrog nyligen 
till lanseringen av en parfym som doftar stål, har medverkat vid 
Ståldagen och varit delaktigt i projekt inom Jernkontoret.

Cecilia
Granstam
Technical Manager, 
Outokumpu

Ann-Sofie har, tack vare envishet och nyfikenhet, utvecklat sitt 
affärsområde globalt inom bland annat lärande, HR och D&I. 
Hon står i fronten när det gäller att göra annorlunda och göra nytt 
samt slå hål på gamla normer i gruvindustrin.

Ann-Sofie
Gustavsson
Global Head of Employee 
Experience, Sandvik Mining and 
Rock Solutions

Carina har varit anställd på Boliden i snart 40 år, en karriärbana 
som började som lokalvårdare och som idag landat i 
koncernövergripande HR där hennes erfarenhet och trygghet 
blivit en viktig del i utvecklingen av Bolidens personalprocesser. 
Carina var också den första kvinnliga ordföranden för 
Gruvklubben.

Carina
Hedlund
HRIS Specialist, 
Boliden Mineral

Jenny sprider med sin enorma kunskap inspiration och insikt 
om gruvnäringen, både i och kanske än viktigare utanför 
branschen. En fantastisk ledare som bygger broar och för talan 
för branschens betydelse och hur Sverige som gruvnation kan 
göra skillnad på ett globalt plan i att göra gruvbrytning mer hållbar 
genom innovation och samtidigt vara en möjliggörare för den 
gröna omställningen.

Jenny 
Greberg
Program Director, 
Swedish Mining Innovation

Helena är en inspirerande och engagerad ledare som 
framgångsrikt leder Epiroc genom kundfokus,  innovation 
och nyförvärv. Under hennes ledning har bolaget uppnått 
rekordresultat trots pandemin. En kunnig och engagerad ledare 
som sprider motivation och stolthet i bolaget.

Helena 
Hedblom
Vd och koncernchef, 
Epiroc

Anja är en inspirerande, energifull, kunnig och dedikerad geolog 
som har arbetat hela sin yrkeskarriär inom gruvindustrin. En 
mycket kompetent och uppskattad kollega, som gärna delar med 
sig av kunskap från sin långa erfarenhet på ett engagerande sätt. 
En sann stjärna att ha i organisationen.

Anja
Hagerud
Exploration Manager and Chief 
Geologist, Zinkgruvan Mining

Katarina har genom stor kunskap, ett starkt ledarskap 
och engagemang utvecklat och förbättrat säkerhets- och 
hållbarhetsarbetet inom Ovako på ett fantastiskt sätt, där olyckor 
med sjukfrånvaro minskat med 80% under Katarinas ledning 
samtidigt som företagets koldioxidutsläpp minskat med 55%. 
Hon har även tidigare innehaft flertalet chefsroller och oavsett roll 
skapar hon delaktighet och resultat.

Katarina
Kangert
Head of Sustainability and 
Safety, Ovako Group



Era Kapilashrami har tagit säkerhetsfrågorna till en helt ny nivå 
med sitt driv och engagemang för att SSAB ska bli världens 
säkraste stålföretag. Säkerheten på anläggningen är högsta 
prioritet och drivs med mottot ”never go by”, för att uppmana alla, 
oavsett nivå eller position, att agera om man ser något som inte 
är säkert.

Era
Kapilashrami
Plats- och produktionschef på 
SSAB i Oxelösund, SSAB

Helenas engagemang för utvecklingen av gruv- och stålindustrin 
är och har varit starkt genom många år, långt innan alla andra 
fick upp ögonen för branschen. Som ordförande i riksdagens 
gruv- och stålnätverk och som aktiv i frågor om tillstånd, miljö 
och hållbar utveckling, lyfter hon ett helhetsperspektiv som oftast 
saknas i debatten.

Helena
Lindahl
RIksdagsledamot, 
Centerpartiet

Anna har lång erfarenhet inom både inom stål- och gruvindustrin 
där hon alltid varit en innovativ och inspirerande ledare med en 
stark blick framåt. Anna har en gedigen FoI-bakgrund och leder 
nu en funktion som ansvarar för teknik, hållbarhet och strategi där 
hon har visat stadiga resultat genom att kombinera olika aspekter 
som behövs i utvecklingen av organisationen.

Anna
Medvedeva
Director Technology and 
Strategy, Boliden Smelters,  
Boliden Mineral AB

Carolines ledarskap som präglas av starka värderingar och 
ett viktigt lugn är ett föredöme. Hon har förmågan att lyssna 
och ta in sin omgivning, vilket är centralt för att framgångsrikt 
leda stora organisationer. Hon utvecklar både organisation och 
medarbetare, vilket lett till produktionsrekord.

Caroline  
Kuiper
Gruvchef Garpenberg, 
Boliden Mineral

Maria är med sin noggrannhet och nyfikenhet en bra förebild för 
karriärvägen som forskare inom Swerim men också som förebild 
för kvinnor i stålbranschen som helhet.

Maria  
Lundgren
Senior Forskare, 
Swerim AB

Pias engagemang inom gruvindustrins miljö- och 
hållbarhetsfrågor sträcker sig över 20 år. Pia har i stor grad 
bidragit till det proaktiva hållbarhetsarbete som bedrivs inom 
branschen idag.

Pia
Lindström
Hållbarhetsdirektör, 
LKAB

Inger leder på ett utmärkt sätt divisionen för Surface and 
Corrosion Science och har varit professor på KTH sedan 1989. 
Inger och hennes team har på ett mycket värdefullt sätt bidragit 
till en metod att bedöma metallytors möjliga avgång av metaller/
metalljoner till andra medier. Metoden kallas Bio Elution och är 
godkänd av OECD. Metoden diskuteras också inom EU som 
komplementerande metod för att bedöma metallegeringars 
egenskaper.

Inger
Odnewall Wallinder
Professor at Royal Institute of 
Technology, KTH Div. Surface 
and Corrosion Science



Monika är en lysande förebild och en positiv kraft när det gäller 
samverkan och arbetsmiljö. Hon tar ett stort ansvar i arbetet med 
LKAB:s historiska och enorma omställning till att bli koldioxidfria.

Monika
Sammelin
Områdeschef Malmberget, 
LKAB

Malin har genom sin energi och sitt engagemang alltid varit en 
mycket uppskattad medarbetare och kollega på alla befattningar 
hon innehaft. Malin bedriver ett ledarskap med mycket omtanke 
och en stor tilltro till sina medarbetare. Trots sin alltid vänliga och 
sympatiska framtoning har Malin en mycket stark integritet som 
gör att hon kan vara bestämd och tydlig när så krävs.

Malin 
Suup
Sektionschef Hydrometallurgi 
och Vattenrening, Boliden 
Mineral

Boel har sedan 90-talet arbetat med att förbättra svenska 
metalltillverkande företags lönsamhet och erbjudanden genom 
att visa hur de kan använda nya metoder och nya avancerade 
material. Boels drivkraft är alltid att företagen ska bli så bra de 
bara kan och att visa att svensk metallbearbetning är bäst i 
världen. Med passion och engagemang inspirerar hon alla som 
får förmånen att jobba med henne, som kollega eller som part i 
ett projekt hon driver.

Boel
Wadman
Forsknings- och affärsutvecklare 
samt fokusledare tillverkning, 
RISE Research Institutes of 
Sweden

Karin har med själ och hjärta arbetat i drygt 20 år för att utveckla 
stålindustrin. Karin brinner för processen, för stålet och för 
människorna. Hon är driven och resultatinriktad och får saker 
gjort, samtidigt noggrann och noga med att skapa förståelse; att 
få alla med på resan mot målet.

Karin 
Steneholm
Manager UPS, 
Uddeholms AB

Jenny har genom ett stort engagemang, starkt ledarskap och 
driv integrerat digitalisering som en naturlig del av verksamheten. 
Genom Jennys förmåga att svetsa samman ett team med tydligt 
syfte, struktur och prioriteringar driver hon organisationen framåt 
genom verksamhetsnära och innovativa IT-lösningar.

Jenny  
Vannestål
Head of Group IT, 
Ovako

Anna har lång och gedigen erfarenhet från gruvindstrin, med 
många olika positioner, främst från LKAB men inte minst från 
nuvarande arbete som vd på Copperstone Resources, där hon 
leder satsningen på att återöppna gruvan i Kiruna. En stark och 
driven ledare med en skarp framåtblick.

Anna
Tyni
Vd, Copperstone Resources



Karin har genom sin över tio år långa karriär på SSAB 
skapat både hållbara arbetssätt och kontinuerligt utvecklat 
inköpsavdelningen i enlighet med SSABs Lean-filosofi. Karin 
är tydlig i sin kommunikation och är en kollega som bidrar både 
med kompetens och erfarenhet, och hjälper sina kollegor att höja 
ambitionsnivån 

Karin
Wallin
Commodity manager Vehicels, 
SSAB EMEA AB, Procurement

Annelie har med sitt otroliga mod och framåtanda skapat team 
som presterat på topp. Hon står aldrig still utan är alltid på jakt 
efter nästa utmaning. Hon vågar ifrågasätta gamla sanningar 
och gör det hon tror på. Annelie delar mer än gärna med sig 
av sin kunskap och hjälper oss andra att lyckas. Hon ser alltid 
möjligheterna även i det som först ses som omöjligt och hittar 
vägar för att lyckas. En sann förebild och inspiratör.

Annelie 
Östberg 
HR Manager Sweden and HR 
Development Manager Tibnor, 
Tibnor AB


