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Det är liv och rörelse över-
allt i den gigantiska till-
verkningshallen på 
 Scania i Södertälje. Vid 
varje station har  arbets - 

laget en viss tid på sig för monteringen 
och nu mullrar det till: en lastbil är fär-
dig för motorprovning med avgasröret 
kopplat till en tjock svart slang: ”En V8!”

De är kända över hela världen för sin 
tunga fordonstillverkning och har 15 000 
anställda globalt inom produktion och 
logistik. 1 200 av dem jobbar i Södertälje.

Här görs allt från gjutning av motor-
block till montering av buss- och lastbil-
schassier enligt kundens önskningar. Samt 
inte minst: forskning kring framtidens 
digitaliserade tillverkningsmetoder. Det 
som kallas Industri 4.0. Och som ingen-
jörerna Isa Nedersjö och Muhammad 
Umer redan är mitt inne i.

De tog sina masterexamina på samma 
ingenjörsutbildning – produktions-
utveck   ling på KTH i Stockholm. Deras 
bakgrund är dock lite olika.

– Jag hade min första tid här som stu-
dent och blev fascinerad av produktionen. 
Jag kände att det var där jag hörde hemma. 
Här kan jag kombinera mina intressen för 
människor och teknik, säger Isa.

High tech 
för alla?

Industrin söker ingenjörer av alla de slag, 
men hur är det att arbeta på ett modernt industri
företag? Det är mer omväxlande och spännande 

än vad många tror, tycker Isa Nedersjö och 
 Muhammad Umer på Scania i Södertälje.
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– Intresset för bilar och mekanik 
 gjorde att jag hamnade i Sverige, efter att 
ha påbörjat min utbildning hemma i 
 Pakistan, berättar Muhammad.

Nu har de bråda arbetsdagar. I Europa 
monteras mer än 300 lastbilar – varav 
drygt 50 i Södertälje – dagligen.

Och bakom snart sagt varje moment 
finns ett digitalt universum.

Hans Olofsson är Isas och Muhammads 
chef, på Scanias avdelning Industrial IT. 
Han berättar att mycket av digitalise-
ringen som redan har genomförts hand-
lar om att se till att varje skräddarsydd 
lastbils individuella delar hamnar rätt i 
tillverkningslinjen.

– Det är som ett jättelego.
Men det handlar också om att utnyttja 

det som kallas ”big data”.
– Ute hos våra kunder finns 300 000 

uppkopplade lastbilar, där vi registrerar 
data från driften. Sådana data kan ”föras 
tillbaka” i produktionen om något till 
exempel går sönder: kanske är det en 
skruv som har dragits åt för löst.

Isa fyller i:
– Vi tar till vara datan också för att 

öka kvaliteten och takten när det gäller 
våra innovationer. Men det handlar 

 också om att använda uppgifter från till-
verkningen, så att till exempel underhåll 
av maskiner sker i tid.

Isa började här som sommarjobbare 
under sin högskoleutbildning: Scania 
 låter tekniska studenter feriejobba som 
observatörer för att se produktionen med 
nya ögon.

– Det är ett bra tillfälle också för oss 
för att lära känna framtidens ingenjörer, 
och ger stor chans till anställning. Samma 
sak med dem som gör sina examensjobb 
här. Nio av tio blir kvar, säger Hans.
Och vilken sorts utbildning bör man  
skaffa sig?

– Vi står inför en omställning som är 
svår att fatta vidden av … Vi behöver 
 ingenjörer som förstår hur man kan 
 använda digitaliseringen och ”data 
 scientists” med fantasi, som kan se nya 
samband i datormängden vi samlar in.

Forskningscentret Smart Factory Lab 
på Scania är företagets framtids hjärta.

– Här testar vi den senaste tekniken 
som kan användas i den verkliga produk-
tionen för att ytterligare förbättra kvali-
teten, säger Muhammad.

Han visar upp en speciell industri robot. 
Den justeras i förmågan att arbeta till-
sammans med varelser av kött och blod.

– Roboten kan utföra tunga och 
 obekväma arbetsmoment, människan 
andra mer avancerade handgrepp i till-
verkningen, förklarar Muhammad nyttan.

Utmaningen: styrkan hos roboten. 

Kraften i dess rörelser kan orsaka stora 
skador om den används på fel sätt.

– Den här roboten stannar direkt om 
man kommer för nära.

Här testas till exempel också en så 
kallad autonomous guided vehicle: en 
vagn som utan förare kan forsla delarna 
till rätt tillverkningsstation. I framtidens 
smarta fabrik.

– Den som ska arbeta som ingenjör 
inom industrin i framtiden måste kunna 
både it och hur produktionen fungerar.
Själv har jag gått många kurser i till 
 exempel automation och datorsimu le-
ring, säger Muhammad. •

»Den som ska arbeta som ingenjör  
inom industrin i framtiden måste kunna 
både it och hur produktionen fungerar.«

Framtidsbrillorna. Muham
mad Umer med den smarta 
fabrikens virtuella glasögon. 

Muhammad, Isa 
och Hans håller 
koll på roboten.

”Vi behöver 
 ingenjörer som 
förstår hur man 
kan använda 
digitaliseringen”, 
säger Hans 
Olofsson, chef 
på avdelningen 
Industrial IT. 

Isa och kolle
gan Andy 
i  Scanias 
 gigantiska till
verkningshall.

”Här på Scania kan jag kom
binera mina intressen för 
människor och teknik”, säger 
ingenjören Isa Nedersjö. 

Namn: Isa Nedersjö.
Ålder: 29 år.
Arbetar som: Scania Graduate Trainee 
inom Produktion och Logistik. Anställd 
på Scania sedan augusti 2017.
Så fick jag jobbet: Gick sam på gymna
siet. Därefter tekniskt basår och civil
ingenjörsutbildningen maskinteknik 
med en master i produktionsutveckling 
på KTH i Stockholm. Sommarjobbade 
under studierna på Scania.

Namn: Muhammad Umer.
Ålder: 30 år.
Arbetar som: Project Engineer at Global 
Industrial Engineering Department. An
ställd på Scania sedan september 2017.
Så fick jag jobbet: Påbörjade en ingen
jörsutbildning i Faisalabad i Pakistan, 
kom till Sverige 2015 för att ta en master 
i produktionsutveckling på KTH i Stock
holm. Gjorde examensarbete på Scania 
2017 och blev därefter anställd.

VÄGEN TILL 
 FRAM TIDSJOBBET
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