
“Mitt mål är att arbeta med produkt-
utveckling med fokus på användaren. 

Genom tidigare designprojekt har 
jag lärt mig alltifrån problemanalys, 

konceptutvecklings-metoder, konstruktion 
och tillverkningsmöjligheter. Jag arbetar 

med både solid- och ytmodellering 
och kombinerar gärna detta med 

prototypande för att testa och  
utvärdera koncept.

Det jag gillar bäst med design är att 
jobba med ständig förbättring samtidigt 

som jag hela tiden lär mig om nya 
områden och människorna som använder 

de produkter jag arbetar med!

F E LI C I A  A N E E R
CIVILINGENJÖR TEKNISK DESIGN

OM MIG

UTBILDNING
Civilingenjör Teknisk Design 

2010-2016  
med inriktning Produktdesign

Luleå Tekniska Universitet
http://www.ltu.se/edu/program/TCTDA

Servicemedarbetare - Ikea Åsane Bergen, 2015 
Servicemedarbetare på IKEAs avdelning för byte, reklamation och returer.

Hong Kong Polytechnic University 
Utbytestermin, 2012

Industrial and Systems Engineering  
with Marketing

Workshop facilitator - Innventia AB & Mondi, 2014
Planering och ledning av kreativ workshop för produktionsledning och anställda på Mondi i Wien, Österrike. 
Arbetet gjordes i samarbete med forskningsinstitutet Innventia och syftet var att hitta nya produktområden 
för en pappersmaskin med ledig kapacitet.

Kundtjänst - Sollentuna Energi, 2013
Administration av avtal och fakturering. Under perioden arbetade jag också med att att utveckla och 
förbättra arbetsprocessen för avtalshanteringen. Arbetet resulterade i ett nytt sätt att arkivera och hantera 
information och kommunikation med kunder.

Teknisk Support - TL Detect, 2012 & 2009-2010
Teknisk support för trådlösa villalarm samt en del administrativt arbete. Utöver arbetet  
i supporten ansvarade jag för ett projekt som resulterade i en ny intern och  
extern FAQ. Den externa delen finns publicerad på företagets hemsida.

Designkonsult - LTU Affärsutveckling, Designteam 2014  
Under sommaren arbetade jag med tre olika designuppdrag åt företag i Norrbotten. De tre projekten var; 
design av ett utomhus-gym i trä åt Lek & Fritid AB, design av ytterdörrar i tunnplåt för Corrotech AB och 
utveckling av ett affärskoncept inom GIS för GeoVision AB.

Produktutveckling, examensarbete för Nybergs Mekaniska Verkstad AB, 2016 
Projektet fokuserade på att ta fram en ergonomisk och säker förarhytt till en slaggtruck för smältverk. 
Användarfokuserad produktutveckling där intressenter var en stor del i processen, både genom 
observationer och intervjuer men även genom deltagande i workshops. Resultatet är en fullskalig 
prototyp av förarhytten som blev mycket uppskattad. Företaget vidareutvecklar nu konceptet för 
produktion och räknar med att erbjuda kunderna en ny hytt under 2017. Se mer i min portfolio!

Nacka Gymnasium, 2005-2008
Teknisk Design
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Produktutveckling och konstruktion för LKAB, 2015  
Projektledare för ett projekt i kursen SIRIUS - kreativ produktframtagning. Tillsammans med fyra 
studenter från maskinteknik konstruerade jag nya bär-hjul för kylaren i LKABs pelletsproduktion. 
Arbetet resulterade i ritningsunderlag för de nya bärhjulen samt en 3D-printad modell av 
konstruktionen. Konstruktion och FEM-analyser gjordes Siemens NX.

Middagsambassadör 
Invitationsdepartementet 2016

Jag startade och drev invitations- 
departementet i Luleå under våren 2016. 

Organisationen arbetar med att sammanföra 
människor som vill bli bättre på svenska med 
människor som pratar flytande svenska över 
en hemlagad middag. Läs mer om detta på  

http://invitationsdepartementet.se

CAD Siemens NX  |  Autodesk Alias  |  Autodesk Inventor  |  Keyshot
Adobe InDesign  |  Adobe Photoshop  |  Adobe Illustrator
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