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Acosense rekryterar ny ansvarig för mjukvaruutveckling 
 

Acosense meddelar att bolaget anställt Sushil Selvaraj som ny ansvarig för 

mjukvaruutvecklingsteamet. Han kommer att ansluta till Acosense 1 mars. 

 

Sushil innehar en Masterexamen inom Electrical Engineering från Chalmers Tekniska 

Högskola i Göteborg. Utöver detta har han erfarenhet från flertalet seniora 

mjukvaruutvecklingsroller hos bl a Autoliv och Assa Abloy. Han kommer senast från rollen 

som Principal Software Engineer/Team lead på Veoneer.  

 

 

”Jag är mycket glad över att få Sushil ombord. Hans gedigna erfarenhet inom 

mjukvaruutveckling, i kombination med hans förtroendeingivande personlighet, gör att han 

kommer axla rollen som ansvarig för Acosense mjukvaruutvecklingsteam på ett bra sätt. 

Den riktade nyemissionen som genomfördes i december möjliggör för oss att vara än mer 

offensiva i vårt arbete och Sushil är första beviset på detta. Att vi nu stärkt upp både det 

finansiella och humana kapitalet bådar gott inför framtiden.” säger Karl Nilsson, VD för 

Acosense. 
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Kort om Acosense 

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta 

sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som 

på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera 

information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen 

hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och 



där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som 

sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan 

kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan 

således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till 

drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet, ökat råvaruutnyttjande samt minskad energi- och 

miljöbelastning. 

www.acosense.com. 
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