
 

 

 

 
 

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser 

som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller 

tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och 

beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara 

och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala 

tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade 

medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com 
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Semcon stärker upp inom hållbarhet 
Semcon har en lång historia av hållbar teknikutveckling. Nu stärker koncernen upp 

ytterligare genom att rekrytera Heidi Östlund som ny hållbarhetschef. 

Rekryteringen är ett led i Semcons strategiska fokus på att förstärka sin 

position inom området. 

Sedan starten 1980 har grunden i Semcon varit att alltid fokusera på människan 

framför tekniken, och att prioritera nyttan av teknik. Detta genom att uppdatera 

befintliga produkter och tjänster, utveckla nya lösningar och skapa helt nya 

strategier för en hållbar framtid. Semcon är även engagerade i 

digitaliseringsbranschens färdplan för ett fossilfritt Sverige. 

– Det finns inget egenvärde med teknik, det är värdet den skapar för människan 

och planeten som är avgörande. Det genomsyrar allt vi gör. Med Heidi ombord får 

vi en kraft som inspirerar och motiverar oss ännu mer, säger vd Markus Granlund. 

Som teknikföretag är det genom kundprojekten som Semcon gör störst skillnad. Som 

till exempel nya digitala lösningar som minskar infektionsrisken vid operationer 

eller robotteknik som möjliggör effektivare bränsleceller. En stor del handlar 

även om socialt ansvarstagande, mångfald med mera. Genom rekryteringen av Heidi 

Östlund är ambitionen att driva och förstärka Semcons position inom hållbarhet 

ytterligare. 

– Jag ser oerhört mycket fram emot att få vidareutveckla Semcons 

hållbarhetsagenda. Tekniska och digitala lösningar är en förutsättning för en 

bättre och mer hållbar värld. Det skall bli fantastiskt spännande att få jobba 

för ett bolag som har både möjlighet och en önskan om att göra skillnad på 

riktigt, säger Heidi Östlund.  

Heidi är i grunden jurist med fokus på hållbarhetsfrågor och har arbetat på 

internationell nivå, såväl på produkt- som tjänstesidan. Hon kommer att 

rapportera direkt till Semcons vd och tillträder under första kvartalet 2021. 

Läs mer om hur Semcon skapar hållbar innovation. 

 

För mer information, vänligen kontakta:   

Per Nilsson, Kommunikations- och marknadschef, Semcon 

Tel: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com 
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