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Erika Cedstedt växte upp på Gotland. Hon är fortfarande gotländska i själ och hjärta, trots att 

hon flyttade till Stockholm för längesedan. Idag arbetar hon som mätingenjör på Fortum, ett 

företag hon varit trogen i 21 år. 

AKTUELLT Vem är Erika Cedstedt? Prenumerera på nyheter från Ingenjörsamfundet, 6 nr/år 

Ingenjörsamfundet har mer än 150 seminarier, kurser och utbildningar  

EXTERNA LÄNKAR Gå med i Unionen Ingenjör  

Erika växte upp i en familj med tre äldre syskon. Var någon i din familj intresserad av teknik 

eller naturvetenskap som påverkade ditt yrkesval? 

   - Pappa och min äldsta bror arbetade på Televerket. Brorsan propsade på att jag skulle välja 

4-årig teknisk ”Du är tjej och det här är framtiden”, men jag valde samhällsvetenskaplig linje. 

Intagningspoängen var 3,9 och jag hade 3,9, men en kille fick förtur.  

VALDE OM MITT I SOMMAREN 

Det var en smärre chock. Erika fick något att tänka på under sommaren och en dag stegade 

hon in på intagningsnämnden. 

    - ”Jag vill välja om”, sa jag, och då valde jag teknisk linje, men inte förrän dagen före 

uppropet fick jag veta att jag kommit in.  

   När jag kom till skolan visste jag i princip ingenting om utbildningen. De var fem tjejer i 

klassen och två i parallellklassen. Det var när Erika Cedstedt skulle läsa det fjärde året som 

hon flyttade till fastlandet. Det sista året som ger gymnasieingenjörsexamen gick inte att läsa 

på Gotland 

FRÅN GOTLAND TILL STOCKHOLM 

http://www.ingenjorsamfundet.se/medlem/Medlemsdialog/I-Love-Tech1/Karriar-inom-samma-foretag-i-21-ar/Vem-ar-Erika-Cedstedt/
http://www.ingenjorsamfundet.se/medlem/Medlemsdialog/Nyhetsbrev/
http://www.ingenjorsamfundet.se/medlem/Utbildning-och-karriar/Utbildningar/
http://www.unionen.se/Templates/Page____56928.aspx


Erika och hennes klasskompis Inga-Lill valde elkraft inför fjärde året och flyttade till 

Stockholm tillsammans. 

   - Jag kände att jag behövde komma ifrån Gotland och prova på att bo hemifrån ett år. Det 

var en rolig tid. Vi bodde inackorderade hos en döv kvinna i Liljeholmen. På Åsö gymnasium 

var många nyfikna på de där gotlänningarna, minns Erika på sjungande gotländska. 

   Det blev inte ett år. Erika Cedstedt stannade kvar i Stockholm. Efter gymnasieexamen 

skickade hon intresseanmälan till Electrolux, Stockholm Energi och Huddinge sjukhus.  

   - Veckan efter jag skickat in anmälan ringde Stockholm Energi och frågade ”Vad vill du 

jobba med?”.  

   Det var lätt att få jobb på den tiden. Jag började jobba som skissare, en sorts 

inmätningsingenjör som dokumenterade nyförlagd kabel och fjärrvärme.  

SKISSARE PÅ STOCKHOLM ENERGI 

Erika fick tillsvidareanställning direkt och arbetade som skissare i tre år. En skissare mäter ute 

på fält var rör med elkablar och fjärrvärmeledningar ligger i marken. Kabelgravens bredd och 

position märks ut på ritningar som också visar vilka kablar som ligger var. När till exempel 

nya vägar ska anläggas och nya hus ska byggas ser man var de finns så att man inte gräver av 

dem.  

   Det var ett fritt jobb där man fick vara ute mycket, men Erika hade lite svårt med kylan. 

1992 omorganiserades Stockholms Energi och Erika blev tillfrågad om hon ville söka och bli 

arbetsledaraspirant. 

    - Jag sökte och fick det. Och blev ensam tjej bland drygt 90 killar. Det har oftare varit en 

fördel än en nackdel att vara tjej på en mansdominerad arbetsplats. Ute i fält ställdes alltid 

frågorna till mina medarbetare som var montörer och inte till mig, men det var alltid jag som 

fick svara. Jag lärde mig mycket på det.  

   Som arbetsledare hade hon ansvar för budget och som mest 17 medarbetare ute på fält 

(anläggningsarbetare och montörer). Kollegor på kontoret räknade på jobb och när de fick ett 

uppdrag gav de Erika en budget. Sedan tog hon in underleverantörer och lade ut jobben. I 

slutändan skulle uppdragen gå med vinst.  

   - Jag kan sakna den tiden. Det var kul att arbeta med människor och uppdragen hade tydliga 

start- och slutpunkter, men det gällde att ha framförhållning så att alla hade jobb hela tiden. 

   I fem år var Erika Cedstedt arbetsledare, men stressen tog på krafterna. När hon inte 

jobbade sov hon. Det fanns alltid en oro för jobbet och telefonen var alltid påslagen. Det var 

mer ett sätt att leva än ett jobb.  

   1996 avreglerades elmarknaden och Erika blev intresserad av marknadsföring. 1997 sökte 

hon och fick jobb på marknadsavdelningen på Stockholm Energi. Under åren som gick fick 

hon två barn.  

BYTA 860 000 ELMÄTARE 



Tio år senare startade ett tvåårigt projekt för att byta ut 860 000 elmätare till månadsavlästa 

mätare. Elmätarna skulle kunna fjärravläsas och ge kunderna räkningar som byggde på den 

verkliga elförbrukningen istället för som förut en beräknad förbrukning som korrigerades i 

efterhand.  

   En gammal kollega till Erika ringde och tyckte att det skulle passa henne. Hon fick ansvar 

gentemot en totalentreprenör för ett område i Stockholm. I hennes arbete ingick att hålla 

kontakt med entreprenören och bland annat gå igenom anledningar till att de inte kunnat byta 

ut elmätare och beordra besiktningar och kvalitetskontroller. Helt enkelt att se till att allt 

fungerade hela vägen.  

   Sommaren 2009 avslutades projektet. Istället fick Erika den tjänst hon har idag som 

mätingenjör med förvaltningsansvar för de nya elmätarna.  

   - Jag och mina kollegor ansvarar bland annat för insamling av mätvärden för både timmätta 

och schablonmätta anläggningar för fakturering och avräkning, och vi ansvarar också för att 

mätarna kommunicerar och mäter rätt. En vanlig dag på jobbet startar klockan 7 med att Erika 

går igenom inkomna mejl och sin ”att göra”-lista. Mejlen kommer från både kollegor och 

kunder. Det kan handla om elförbrukning, elmätarnas funktioner eller till exempel önskemål 

om att få timmätning.  

   Erika går på ganska många möten. Det är olika projekt, som det nya bostadsområdet Norra 

Djurgårdsstaden, där elmätarna av rätt typ ska installeras - och att de inte glöm bort. De är 

Fortums kassaapparat. Det är också möten med entreprenörer som utför fältarbete och sätter 

upp elmätare efter beställning. Hon ser till att processen dem emellan fungerar. 

   Hon tar hand om logistik för lagerhantering av elmätare och ansvarar för 

stickprovskontroller som Sveriges Tekniska Provningsinstitut slumpvis väljer för testning. 

Erika har också ansvar för kontroller av transformatoranläggningar och elmätare enligt 

Swedacs föreskrifter. Till sist svarar hon på remissförslag från Energimarknadsinspektionen 

och håller sig uppdaterad om nya regler och krav på elmätare. 

AVGÖRANDE VÄGVAL 

Under åren har företaget bytt namn i samband med sammanslagningar och uppköp. Idag heter 

de Fortum. Erika ser en fördel med att arbeta på ett stort företag. Hon har prövat på vitt skilda 

arbetsuppgifter utan att lämna företaget. Idag har hon ett brett kontaktnät inom Fortum. Vilka 

vägval har varit avgörande i din karriär?  

   - Det första var när jag valde om till gymnasiet och gick 4-årig teknisk linje. Det andra var 

när jag flyttade till Stockholm. Det tredje var att jag började på Stockholm Energi.  

   Har du inte tänkt på att söka jobb på andra företag?  

   - Jag har blivit erbjuden att söka utanför Fortum, men jag har inte lagt ner min själ i det och 

då har jag fått nobben och pustat ut, skrattar Erika Cedstedt. Jag har lärt mig att det ska 

kännas rätt i magen. Om det inte känns rätt, då är det inte bra. Jag har också lärt mig att inte 

välja nytt jobb för att komma bort från ett utan man ska välja för att man vill komma till ett 

nytt jobb. Jag vet också att det alltid går att ångra sig.  



MAGKÄNSLAN 

Hur ser du på framtiden?  

   - Jag har alltid tagit dagen som den kommer. Det viktigaste är att trivas och må bra. Jag har 

inte haft utstakade mål i min karriär. Många gånger har jag halkat in på ett bananskal. Det har 

fungerat, bara magkänslan är med. Erika Cedstedt har gjort karriär inom ett och samma 

företag. Hon har en bra arbetsgivare och trevliga arbetskamrater. Så varför byta?  

Av: Helena Thorén, helena.thoren@axlainformation.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se 
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Erika Cedstedt är mätingenjör på Fortum i Stockholm och medlem i Unionen. Läs mer om 

Erika.  

Namn: Erika Cedstedt  

Yrke: Mätingenjör  

Bor: Vallentuna  

Ålder: 41 år  

Familj: man, två barn och en katt  

http://www.ingenjorsamfundet.se/medlem/Medlemsdialog/I-Love-Tech1/Karriar-inom-samma-foretag-i-21-ar/%E2%80%9Dmailto:helena.thoren@axlainformation.se%E2%80%9D
http://www.ingenjorsamfundet.se/medlem/Medlemsdialog/I-Love-Tech1/Karriar-inom-samma-foretag-i-21-ar/%E2%80%9Dmailto:terje.andersson@ingenjorsamfundet.se%E2%80%9D


Arbetstider: måndag-fredag 7-16  

Semester i sommar: Semestern startar med en Rhodosresa och sedan åker de ”hem” till 

Gotland, där bor Erikas föräldrar, syster och en av bröderna Intressen: Orienteringsmorsa, 

löpning, spinning och zumba (en dansworkout till latinsk musik, enligt Wikipedia)  

Motto: Känn efter med magen  

Personer som påverkat mig: Min syster som är tio år äldre än jag. Hon var medlare mellan 

mig och mamma som barn. Vi är tajta. Min bror också, som fick mig att välja om i 

gymnasievalet (red. anm. och utbilda mig till gymnasieingenjör inriktning elkraft) Starka 

ögonblick i livet: Samariaravinen på Kreta, en naturupplevelse. Västkusten och Visby på 

hösten när gränderna är tysta och vinden blåser kan vara magiskt.  


