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UTMANARE CIVILINGENJÖRER

”Ibland projekterar vi komfort, 
 ibland livsnödvändigheter”

T ekniska utmaningar, snabba utvecklingar på 
miljöområdet och ett nära samarbete med 
allt från arkitekter till slutkund – som VVS- 

konsult gäller det att hålla flera bollar i luften.

Berätta om era roller!
Malin: – Som VVS-konsult tar jag fram lösningar 
för installationer av ventilations-, värme- eller kyl-
system. Vi jobbar i projekt som kan ta ett par veckor 
eller mer än ett halvår. Jag hoppar lite  mellan rollerna 
i projekten, ibland ligger tyngden på att rita och 
projektera och andra gånger är jag ute på platsbesök 
och har möten med kunder.
Stefan: – Malin och jag har liknande roller,  men 
jag har jobbat mycket mot sjukhus. Sjukhus 
 behöver hantera och leverera livsnödvändiga 
medicinska gaser till sina patienter och det sätter 
särskilda krav på installationerna. Blir det exempel-
vis brott på en ledning ska det finnas reservgas som 
styrs om. 

VVS-KONSULTERNA MALIN OCH 
 Stefan arbetar med något vi sällan ser, 
men inte vill leva utan.  

Vad gör Bengt Dahlgren till en lockande arbets
givare?
Stefan: – Trots att det är ett stort företag drivs Bengt 
Dahlgren på ett familjärt och väldigt trevligt sätt. 
Det är en arbetsplats där folk delar med sig av sina 
erfarenheter och gärna lär sig nytt. Dessutom är det 
ett rätt oberoende företag på så vis att det inte drivs 
av en grupp jättar som bara arbetar efter vinstkrav. 

Vilka utmaningar möter ni i jobbet?
Stefan: – Energifrågan ligger i fokus hos oss, och 
eftersom både tekniken och reglerna utvecklas snabbt 
gäller det att hålla sig uppdaterad. Jag vill kunna välja 
lösningarna som är mest hållbara ur ett ekonomiskt, 
ett miljömässigt och ett energimässigt perspektiv. 
Sedan kan det också vara en utmaning att få kunden 
att förstå varför de ska välja just de lösningarna.

Hur är det att vara nyanställd på Bengt Dahlgren?
Malin: – De vågar satsa på sina nyanställda och ger 
oss mycket ansvar redan från början. Jag har bara 
varit här i ett år men jag märker att de litar på 
mig. Jag har bekanta i branschen som knappt varit 
utanför kontoret, men för mig dröjde det inte länge 
förrän jag fick gå på möten och träffa kunder.

— BENGT DAHLGREN —

STEFAN HÄGG & MALIN VIDÉN

Titel: Stefan: VVS-konsult. Malin: VVS-konsult.

Utbildning: Stefan: Master i uthålliga energisystem, 
Chalmers tekniska högskola, examen 2011.  
Malin: Högskoleingenjör byggteknik, Chalmers  

tekniska högskola, examen 2013.
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 Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag som 
är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. 
Företaget erbjuder tjänster inom bland annat VVS-projektering, 
Energi & miljö, Brandskydd, Installationssamordning och pro-
jektledning, Styr & övervakning samt Teknisk förvaltning. Bengt 
Dahlgren-koncernen har drygt 350 medarbetare som verkar i 
hela landet men även internationellt.

👥 Antal medarbetare: Cirka 350 medarbetare i Sverige.

 Medarbetarnas bakgrund: Brandingenjörer, civilingenjörer, 
högskoleingenjörer och IUC-ingenjörer.

 Läs mer: www.bengtdahlgren.se

 Facebook: www.facebook.com/BengtDahlgrenAB

 LinkedIn: www.linkedin.com/company/bengtdahlgren

BENGT DAHLGREN

”Drömmen är en produkt  
som helt ersätter plastpåsen”

Som chef för produktutvecklingen på Billerud-
Korsnäs vill Anna Jonhed utmana konven tio-
nella plastförpackningar.

Berätta om din roll på BillerudKorsnäs!
– BillerudKorsnäs tar fram och vidareutvecklar ett 
tiotal nya produkter per år. Som länken mellan de 
operativa avdelningarna och företagsledningen är 
jag med och beslutar vilka projekt vi ska driva för att 
följa den strategi som vi satt upp. 

Vad har ni för strategi för de kommande åren?
– Vi arbetar med fiberbaserade förpackningar så 
vårt mål är att utmana konventionella förpackningar 
– särskilt bärkassar, medicinska förpackningar och 
vätskekartonger. Vi fokuserar på att utveckla bra 
alternativ till plast. 

Berätta om en sådan produkt som ni har tagit fram?
– Vi har arbetat mycket med ett töjbart material som 

FÖR ANNA JONHED är det förpack-
ningen som gör produkten. Här arbetar 
hon för att utveckla framtidens lösningar.

— BILLERUDKORSNÄS —

 BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av starkt, 
nyfiberbaserat förpackningsmaterial, och samarbetar med mer 
än 1 500 kunder i över 100 länder. Affärsmodellen består av 
tre hörnstenar: högkvalitativt förpackningsmaterial, Solution 
Services och ett omfattande globalt nätverk. 
 Medarbetarnas bakgrund: Civilingenjörer, ekonomer, 
högskole ingenjörer, maskinförare, elektriker, logistiker, 
personalvetare, processoperatörer, säljare och administrativ 
personal. 

💼 Karriärvägar: Här erbjuds unga talanger aktivt stöd i 
deras framtida karriärval. Företaget har sin egen Leadership 
Academy som erbjuder utveckling för såväl potentiella ledare 
och specialister som mer erfarna ledare. De arbetar också med 
Performance Management i syftet att ge samtliga återkoppling 
och utveckling. 
 Läs mer: www.billerudkorsnas.com

BILLERUDKORSNÄS

heter FibreForm. Man kan bygga upp det i flera skikt 
som kartong men använda det till produkter som 
vanligtvis produceras av plast, som tråg för smörgås-
pålägg.

Du har jobbat med produktutveckling tidigare. Vad 
drog dig till just BillerudKorsnäs?
– BillerudKorsnäs är ett företag med stor framtidstro, 
två stora företag har gått ihop och skapat möjligheten 
att leda och ta fram helt nya produkter. Dessutom är 
förpackningar intressanta eftersom det finns så många 
olika typer av dem – allt från mjölpåsen till wellpapp-
lådan för frukten som transporteras hit från Marocko. 

Vilken egenskap har du haft nytta av under din karriär?
– Att ta chansen när den kommer. När jag var 18 år 
ville jag inget annat än att bli naprapat, men jag hade 
inte pengarna, så jag läste det näst bästa: kemi. När 
jag sedan fått erbjudanden om att studera i USA och 
att doktorera har jag bara hoppat på det.

Vilken är produkten du drömmer om att utveckla? 
– Det är en pappersprodukt som verkligen kan ut-
mana plastpåsen och dess flexibilitet. Det låter som en 
omöjlighet, men vi har kommit en bra bit på vägen.

ANNA JONHED
Titel: Research and Development Director.

Utbildning: Kemiteknik, Högskolan i Dalarna, examen 1997. Master of Science, Southern Illinois 
University, examen 2000. Disputation i kemiteknik, Karlstads universitet, examen 2006. 

Person som varit avgörande för min karriär: Mina föräldrar. De gjorde mig trygg i mig själv och 
uppmuntrade mig att studera naturvetenskap.


