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Årets teknikkvinna är Bea Lundgren – en 
datavetare med näsa för affärer 

Bea Lundgren, IT-system manager på Fortum Power and Heat, har 
utsetts till årets teknikkvinna 2012. Hon tilldelas priset för sin 
smittande passion för teknik, människor och ledarskap och sin 
förmåga att alltid ha kunden i fokus. Priset delas ut av försvars- och 
säkerhetsföretaget Saab.  

–  Jag tycker det är väldigt roligt och smickrande att bli utsedd till årets 
teknikkvinna. Det är viktigt att få fler tjejer att inse att teknik är en brett och 
spännande område. Där hoppas jag att jag kan vara en förebild, säger årets 
vinnare Bea Lundgren. 

 
Juryn består av representanter från Saab och Universium, ett företag specialiserat 
på arbetsgivaremarknadsföring. Motiveringen till utnämningen löd: 
 
”Vinnaren är en framgångsrik teknikkvinna med lång erfarenhet av internationella 
samarbeten. Hon har ett stort intresse för teknik, människor och ledarskap, och 
tror att det bästa sättet att driva en organisation är att vara rak och tydlig. Med en 
förmåga att alltid ligga steget före och att alltid ha kunden i fokus ser vi henne som 
en god förebild och som en god ambassadör för Saabs satsning på teknikkvinnor.” 
 
Priset har instiftats av Saab som led i satsningen på att främja teknikintresset och 
lyfta fram duktiga kvinnor inom teknikområdet. Priset kan sökas av kvinnor som 
har teknisk studiebakgrund och/eller arbetar med teknik och har några års 
arbetslivserfarenhet 
 

– I dag är den totala andelen kvinnor på Saab i Sverige 22 procent, och vi 
vill givetvis att den andelen ska öka. Genom att lyfta fram goda förebilder 
hoppas vi kunna uppmuntra fler – både kvinnor och män - att välja 
teknikyrket. Förmågan att utveckla avancerad teknologi är viktig för hela 
Sveriges konkurrenskraft, säger Saabs personaldirektör Lena Eliasson.  
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Saab bedriver ett strukturerat och målinriktat arbete för att öka andelen kvinnor i 
organisationen och har som mål att ha 30 procent kvinnliga chefer år 2015. I dag är 
andelen cirka 22 procent, vilket är lika med den totala andelen kvinnor i företaget. 
 
Bea Lundgren får som vinnare en mentor från Saab under ett års tid och en middag 
med en av Saabs kvinnliga toppchefer.  
 
Bea Lundgren har en magister i datavetenskap samt studier i ekonomistyrning och 
språk. 2006 börjande Bea sin anställnig på Fortum Power and Heat, Heat IT, där 
hon i rollen som IT-system manager driver IT-projekt för migrering och 
virtualisering av affärskritiska system samt medverkat i Fortums 
koncerngemensamma projekt för byte av IT plattform.   
 
For further information, please contact: 
Saab Press Centre,  
+46 734 180 018 
presscentre@saabgroup.com  

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/Twitter 
www.saabgroup.com/YouTube  

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions 
ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees 
on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to 
meet customers’ changing needs. 
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