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Han är ingenjör, klubbordförande, personalrepresentant, doktorand… och nu också 

debattombud på Teknikdebatt.se. Läs om Christer Colliander, medlem i Ingenjörsamfundet, 

med tankar om arbetslivets debattämnen med plats för människan, helheter och ingenjörer 

som humanister.  

AKTUELLT Vill du också bli debattombud på Teknikdebatt.se? Läs om hur Teknikdebatt.se 

fungerar Följ de senaste tekniknyheterna och debatterna  

EXTERNA LÄNKAR Ha koll på de aktuella debatterna på Teknikdebatt.se med RSS-flöde  

Christer Colliander arbetar som ingenjör på Rymdbolaget. Det associerar de flesta av oss med 

Esrange Space Center utanför Kiruna och astronauten Christer Fuglesang. Rymdbolaget har 

en bredare verksamhet än så. De utvecklar satelliter, raketer och ballongflygningar för 

forskning, men också system för havsövervakning.  

FLYGTOKIG TIDIGT  

Christer Colliander var flygtokig redan som barn och det sitter i. Hans arbetsuppgifter 

numera, efter 30 år i branschen, mestadels med anknytning till utvecklingen och 

marknadsföringen av ”the Airborne Maritime Surveillance System”, är att ta hand om 

eftermarknad, supportfrågor och kundutbildning. Kunder han servar är världens 

kustbevaknings- och sjöpolisorganisationer och andra myndigheter som behöver civil 

havsövervakning för miljöövervakning, sjötrafikövervakning, sjöräddning och skydd av 

naturresurser som mineraler och fiskbestånd.  

Christer är också Unionens klubbordförande på Rymdbolaget i Solna/Stockholm och även 

personalrepresentant i bolagsstyrelsen. Sammanlagt har han arbetat fackligt i bortåt tjugo år.  

SNUTTIFIERINGEN  

Som om det inte vore tillräckligt studerar han på distans vid Edinburgh Business School, där 

han tagit en MBA och nu pluggar vidare med sikte på en Doctor of Business Administration 

(DBA). Det här är en man med många järn i elden, och trots det, är han ovanligt närvarande 

och eftertänksam.  

- Jag är ambivalent när det gäller sociala medier, snuttifieringen som internet ger oroar, säger 

Christer Colliander. På två sekunder kan du få veta saker du inte hade en aning om, men ofta 

bara en halv A4-sida. Inga djupa kunskaper eller verklig förståelse. På samma sätt är det 

många som kan säga sin mening i sociala medier, men hur väl underbyggda är åsikterna? Det 

är mycket tyckande och emellanåt mindre vetande i bloggosfären.  

Twitter har Christer Colliander inte velat ta till sig, och Facebook-kontot är avslutat, tiden 

räcker inte till.  

- Det räcker med mejl och mobil. Jag tappar koncentrationen när nya mejl ideligen blippar till 

i datorn. Man kan ju inte låta bli att titta. Sedan måste man kolla om det hänt något nytt på 

intranätet. Och så är det privatlivet och min odödliga själ jag försöker vårda och värna. Det 
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blir ganska förvirrande, och jag har ännu inte bestämt mig för hur jag ska förhålla mig till ”de 

nya medierna”.  

DEBATTOMBUD PÅ TEKNIKDEBATT.SE  

Och nu är du också debattombud för Teknikdebatt.se.  

- Ja, skrattar Christer Colliander. Det har inte blivit så mycket ännu, men jag har ämnen jag 

vill lyfta. Det verkar genomtänkt, debattinläggen är redaktionellt bearbetade. Redaktionen kan 

rensa bort tossigheter. Det ökar läsvärdet på sajten.  

- Jag tycker att debatten om integritetsfrågan och Ipred-lagen på Teknikdebatt.se var väldigt 

teknisk. Jag tror att vi har en del att lära av andra länder. Ta t.ex. franska ingenjörer. De är 

ofta mer allmänorienterade och kulturintresserade. Svenska ingenjörer släpper inte gärna jobb 

och teknikfokus ens på lunchen. Jag önskar att vi i Sverige oftare kunde lyfta blicken och ta in 

andra dimensioner än de tekniska.  

NYA DEBATTER MED NYA PERSPEKTIV  

Vilka debattämnen ligger dig varmt om hjärtat?  

- Jag vill debattera ett mer holistiskt synsätt på arbete. För min DBA läser jag om strategiskt 

fokus. En MBA handlar mycket om organisationers inre liv, på DBA-nivå handlar det mer om 

vad man vill med organisationen i det större sammanhanget. För att både dra nytta av all den 

kunskap som finns runt om i organisationen, och förankra strategin, krävs det nästan alltid 

team eller grupper som löser olika uppgifter gemensamt. Det gäller att få med sig alla. Det här 

ligger nära MBL och mitt fackliga engagemang. Som jag ser det så bör man sträva efter ett 

”stake holder”-perspektiv snarare än ett ”share-holder”-perspektiv, och om man når dit finns 

det ingen motsättning mellan ägare och personal när det gäller de stora dragen. Jag vill leda i 

bevis att alla vinner på om vi ser oss som ”stake holders”.  

- Jag vill också debattera sambandet mellan organisationers förmåga att prestera och 

personalens engagemang i arbetet. Där handlar det mycket om ett modernt ledarskap, att se 

behovet av att utveckla både de som leder och de som följer. Det är en viktig del av 

kompetensutvecklingen på alla nivåer. Och alla drar nytta av att det finns trygghet och trivsel 

på arbetsplatsen. Att man får ha roligt. Det ger ett värdigt liv. Det här är sociologi och inte 

naturvetenskap. Jag tycker att ingenjörer har nytta av att förstå mer om hur människor 

fungerar.  

LÄSER DET HAN INTE HÅLLER MED OM  

Vad tycker du om debattklimatet på arbetsplatser och på debattsidor?  

- Jag tror att klimatet överlag är bra. Det är helt suveränt att bo i Sverige. Här kan jag skriva 

vad jag vill. Men det är svårare att få genomslag idag. Det är en ny värld. Jag följer debatter i 

fackpress, men det enda jag läser noggrant är sådant som jag inte alls håller med om. Det är 

det som är intressant för då måste jag tänka efter hur jag ska förhålla mig. Ska jag fortsätta att 

ha min ståndpunkt eller ska jag förändra den?  

FLER DEBATÖRER  



Vem hörs inte i debatten?  

- Hmm…, det är farligt att tänka att hälsan tiger still. I skolan var de tysta både de som redan 

kunde och de som inte fattade alls. Jag vet inte vem som inte hörs, och jag borde kanske vara 

orolig för det.  

Kanske kan fler medlemmar i Ingenjörsamfundet bidra med sina åsikter och funderingar på 

Teknikdebatt.se. Det finns hopp om debatter som handlar om helheten snarare än delarna. Att 

lyfta blicken. 

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

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se 
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