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En bättre framtid
– när tekniken bidrar till ett hållbart samhälle
A topic from NCAB GROUP about integrated PCB production
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Teknikutvecklingen medför ett ständigt sug efter tekniska nyheter – vi vill ha den senaste modellen av telefoner, bärbara datorer, surfplattor, klockor, kameror, leksaker och
så vidare.

Teknik och elektronik kopplas ofta ihop med överkonsumtion, resursslöseri och miljöförstöring. Men i
dag bidrar också den tekniska utvecklingen i hög grad till att bygga ett hållbarare, mer resurseffektivt
samhälle för framtiden.
Genom historien har den tekniska utvecklingen bidragit till mycket
positivt, inte minst vad gäller att bygga upp våra avancerade, moderna ekonomier. Tekniken är en förutsättning för dagens globala ekonomi. Den materiella välfärd som en allt större del av mänskligheten
kan åtnjuta hade varit omöjlig utan den. Samtidigt har den tekniska
utvecklingen fört med sig en hel del negativt i form av föroreningar
och ett överdrivet utnyttjande av vår planets begränsade resurser.
Teknikutvecklingen medför även ett ständigt sug efter tekniska nyheter – vi vill ha den senaste modellen av telefoner, bärbara datorer,
surfplattor, klockor, kameror, leksaker och så vidare. Konsumtionen
drivs på av den tekniska utvecklingen och den aldrig sinande efterfrågan på nya saker driver på ytterligare utveckling.

POSITIV PÅVERKAN PÅ MÅNGA OMRÅDEN
– Det är lätt att måla upp en negativ bild av teknikens påverkan på
samhället, vilket många gör, men på senare tid går det att se en hel
del tecken på ett begynnande skifte. Det finns i dag en stark rörelse
bort från negativ miljöpåverkan. Istället har tekniken i allt högre grad
positiva effekter när det gäller såväl miljö som samhällsutveckling i
stort, säger Chris Nuttall, COO för NCAB Group.
Chris Nuttall vill inte förneka de negativa effekterna som till exempel ökad konsumtion, utsläpp och överdrivet resursutnyttjande har.
Fast samtidigt tror han att tekniken har en viktig roll i att hjälpa oss
uppnå en bättre och mer hållbar framtid. Som exempel på detta kan
nämnas medicinska tillämpningar där VR (Virtual Reality) utnyttjas för
fjärroperationer, jordbrukstillämpningar där grödor kan hanteras så
att de blir näringsrikare eller drönare som kan arbeta 24 timmar om
dygnet och höjer effektiviteten när de ersätter traktorerna.
– Vi som jobbar inom teknikbranschen borde bejaka vår positiva
påverkan och vara stolta över den, menar Chris Nuttall.

INTELLIGENT DIGITALT NÄTVERK
Det som möjliggör mycket av utvecklingen är det intelligenta digitala nätverk som nu börjar tvinna samman människor, enheter och tjänster. Gränserna mellan det fysiska och det digitala håller på att bli lite suddigare.

”Genom att först bygga
saker virtuellt, kan vi
skjuta på tillverkningen
av fysiska prototyper till
ett senare skede. Det
sparar in på användningen av energi och
fysiska resurser.”
CHRIS NUTTALL, CHIEF OPERATIONS
OFFICER, NCAB GROUP

– I designfasen kan vi till exempel i en virtuell miljö skapa en
digital tvilling till det vi vill konstruera. Genom att först bygga saker
virtuellt, kan vi skjuta på tillverkningen av fysiska prototyper till ett
senare skede. Det sparar in på användningen av energi och fysiska
resurser. Möjligheterna här kommer bara att växa framöver, när AI
(Artificiell Intelligens) gör det möjligt att komma ännu längre på en
ny konstruktion innan man behöver bygga den fysiskt, säger han.
Redan i dag börjar de fysiska testerna först efter tusentals timmar
av tester och datamodellering när till exempel Boeing eller Airbus
utvecklar en ny flygplansmodell.
– Ett annat exempel på vad det intelligenta digitala nätverket
möjliggör är att det i allt högre grad går att fjärrstyra teknik av alla
möjliga slag. Det ger ökad driftsäkerhet och minskar risken för fel
genom hela livscykeln, fortsätter Chris Nuttall.
Intelligensen som byggs in i produkter och tjänster påverkar hur
människor interagerar med elektroniken. Med tjänster som de virtuella assistenterna Alexa och Siri, är det inte bara vi som interagerar
med elektroniken, utan elektroniken börjar proaktivt återkoppla till
oss, den interagerar med oss.
– Lägger vi ihop detta med utvecklingen av omslutande plattformar
som AR (Augmented Reality) och VR, så kommer vi snart att kunna
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FÖRÄNDRINGAR ATT VÄNTA I MÖNSTERKORTSBRANSCHEN

– Det som möjliggör mycket av utvecklingen är det intelligenta digitala nätverk som
nu börjar tvinna samman människor, enheter och tjänster. Gränserna mellan det
fysiska och det digitala håller på att bli lite suddigare, säger Chris Nuttall.

eliminera alla avstånd. Inom medicin kan till exempel världens främsta
kirurg utföra fjärroperationer var som helst. Ser vi till oss själva, skulle
NCAB kunna använda AR för att hålla ännu bättre koll på vad som
händer i våra fabriker i Kina. Världen krymper, konstaterar Chris Nuttall.

”Till exempel kan det kanske gå att odla
fram mänskliga organ, men börjar vi då
leka Gud? Kring denna typ av frågor krävs
etiska ställningstaganden.”
CHRIS NUTTALL, CHIEF OPERATIONS OFFICER, NCAB GROUP

UTMANINGAR KRING SÄKERHET OCH ETIK
Tekniken gör det lättare att interagera med andra. Det blir enklare att
handla med varandra och att utveckla saker tillsammans med hjälp
av ögonblicklig interaktion. Samtidigt innebär det sammankopplade
nätverket höga krav på säkerhet. Det måste gå att lita på säkerheten
i sammankopplingen människor emellan, mellan människor och
teknik och mellan teknik och annan teknik.
– Frågor kring hanteringen av cybersäkerhet och -risker blir högprioriterade. Blockchain-tekniken och händelsestyrd kryptering kan
spela viktiga roller i detta. Regleringar som GDPR påvisar också att
vi måste hantera all data som tillgängliggörs på ett ansvarsfullt sätt,
säger Chris Nuttall.
Ändå slår han fast att de stora utmaningarna är etiska. Viktiga frågeställningar finns både när det gäller gränsdragning kring hur långt
man bör gå och kring hur teknikens landvinningar görs tillgängliga.
– Till exempel kan det kanske gå att odla fram mänskliga organ,
men börjar vi då leka Gud? Och är det bara de som har råd som
kommer att kunna ordna ett reservorgan till sig själv? Kring denna
typ av frågor krävs etiska ställningstaganden.

Vad innebär då utvecklingen för oss i mönsterkortsbranschen?
Slutprodukterna blir alltmer komplexa, med AI-system och digitala
gränssnitt. Enheter behöver bli mindre och lätta att använda. Allt
detta innebär att mönsterkorten måste bli både mindre och tätare,
vilket kommer att kräva ändrade tillverkningsprocesser.
– Vi kommer att sätta mycket mer, mycket närmare samman på
mönsterkorten. Fler aktiva och passiva komponenter kommer att
byggas in i dem. Till en början blir förändringstakten lägre, sedan
kommer det att gå fortare. Jag tror att de närmaste tio åren kommer
att bli intressanta för mönsterkortsindustrin. Sätten vi bygger upp
mönsterkort på kommer att utmanas och möjligen att återuppfinnas,
säger Chris Nuttall.
Han påpekar att det är en fortsättning på en utveckling som pågått
länge. Det som var komplext och avancerat för fem-tio år sedan –
som HDI - är i dag standard. Mönsterkorten blir allt tunnare och
mindre, samtidigt som de förväntas göra mer.
– Detta ställer krav på oss på NCAB. Vi lägger visserligen inga stora
resurser på forskning och utveckling, men vi har koll på horisonten och
följer utvecklingen noga för att vara föränderliga och beredda på det

ORDFÖRKLARINGAR
AI: Artificiell intelligens, program som efterliknar mänskligt
beteende och tänkande eller den gren av datavetenskapen
som diskuterar vad som är mänskligt tänkande och försöker efterlikna det. Genom så kallad maskininlärning kan
AI-system skriva sina egna algoritmer och förbättra dem.
AR: Augmented Reality, på svenska förstärkt verklighet,
en teknik som kombinerar människans sinnesintryck med
datorgenererade intryck i realtid. Med hjälp av interaktiva glasögon eller liknande kompletteras den vanliga
yttervärlden, som vi uppfattar med ögon, öron och andra
sinnesorgan, med virtuella inslag. Tekniken liknar VR men
blandar alltså det digitala med verkliga sinnesintryck.
Blockchain: På svenska blockkedja, är en distribuerad databas, där varje nod – i syfte att göra det omöjligt att förfalska
information – automatiskt måste verifiera ändringar och
tillägg som görs på någon av de andra noderna. Varje dator
signerar med sin elektroniska signatur. Den ursprungliga
blockkedjan utgör basen för den elektroniska valutan bitcoin.
GDPR: General Data Protection Regulation, på svenska
Allmänna dataskyddsförordningen, är EU:s nya förordning
för att stärka och harmonisera skyddet för den personliga
integriteten vid hantering av personuppgifter inom EU.
Förordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer
från 25 maj 2018. Den skärper och ersätter den äldre
Personuppgiftslagen (PUL).
VR: Virtual Reality, på svenska virtuell verklighet, en datateknik som skapar illusionen av en verklig och interaktiv
omgivning. Rörliga bilder som visas i glasögon med inbyggd
bildskärm och sensorer för huvudrörelser ger tillsammans
med ljud i hörlurar användaren känslan av att befinna sig i
en annan tredimensionell värld som man kan röra sig i och
påverka med hjälp av till exempel handkontroller.

General Data Protection Regulation, på svenska Allmänna dataskyddsförordningen,
är EU:s nya förordning för att stärka och harmonisera skyddet för den personliga
integriteten vid hantering av personuppgifter inom EU. Förordningen gäller som lag i
alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018.

Källor: IDG:s IT-ordbok på nätet, Wikipedia, Datainspektionen
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– Det går inte att komma runt att vår värld drivs av våra kunder – och vi kan inte välja och vraka mellan kunder. Men vi är stolta över att bidra till en lång rad slutprodukter
som har en positiv påverkan. Det handlar till exempel om teknik för vindkraftverk, skördetröskor, laddningsstationer för elbilar och hybridbilar, berättar Chris Nuttall.

som kommer runt nästa hörn – och det hörnet ligger allt närmare allteftersom utvecklingen accelererar. Vi måste se till att våra fabriker anpassar sig, annars går vi miste om framtida affärer, säger Chris Nuttall.

blodet till rätt temperatur samtidigt som transfusionen genomförs.
– Här bidrar våra mönsterkort till att göra skillnad och rädda liv vid
första-hjälpen-insatser, vilket känns fantastiskt! Just idéns enkelhet
är kanske den mest spännande aspekten. Mycket av den teknik som
bidrar till en bättre värld är så. Någon tittar på ett problem från en ny
vinkel och hittar den där enkla idén som får oss att fråga oss varför
ingen tänkt på det förut, säger han.

”Jag tror att det skulle göra en viktig,
positiv skillnad om vi som tillverkare i
högre grad tar produktens hela livscykel i
beaktande, inklusive vad som händer efter
att den sålts till slutanvändaren.”
Här installeras en ny maskin på Suntak, en av fabrikerna NCAB använder sig av.
– Utvecklingen mot mer komplexa mönsterkort ställer krav på oss på NCAB. Vi måste se till
att våra fabriker anpassar sig, annars går vi miste om framtida affärer, säger Chris Nuttall.

CHRIS NUTTALL, CHIEF OPERATIONS OFFICER, NCAB GROUP

Ett område han själva skulle vilja sätta mer i fokus är nya material.
Här finns en teknisk utveckling att hålla ögonen på framöver, för
både konstruktörer och tillverkare av mönsterkort.

Hur kan då NCAB och andra branschaktörer bättra sig för att hjälpa
till att stärka den positiva påverkan och minska den negativa? Chris
Nuttall lyfter gärna fram återvinning som ett område med stor förbättringspotential.
– Vi lever i en värld med många produkter som vi alla ”måste” ha,
vilket driver på konsumtionen. Jag tror att det skulle göra en viktig,
positiv skillnad om vi som tillverkare i högre grad tar produktens
hela livscykel i beaktande, inklusive vad som händer efter att den
sålts till slutanvändaren. För NCAB:s del kanske vi bör ta reda på
vilket återvinningsföretag som gör bästa jobbet på respektive lokala
marknad, säger han.
Här tycker han att lagstiftningen kan spela en positiv roll. I Japan
har tillverkarna återvinningsansvaret för sina produkter, vilket påverkar agerandet hela vägen bakåt i processen.
– Ägaren till konstruktionen börjar göra konstruera så att produkten blir lättare att återvinna. Jag tror det är åt detta håll vi alla måste
gå – vi måste börja se hela livscykeln! avslutar Chris Nuttall.

TEKNIK SOM RÄDDAR LIV
När det gäller NCAB:s eget bidrag till teknik som gör positiv skillnad
innebär positionen på marknaden förstås att det till största delen
beror på vilka kunder man arbetar med.
– Det går inte att komma runt att vår värld drivs av våra kunder –
och vi kan inte välja och vraka mellan kunder. Men vi är stolta över
att bidra till en lång rad slutprodukter som har en positiv påverkan.
Det handlar till exempel om teknik för vindkraftverk, skördetröskor,
laddningsstationer för elbilar och hybridbilar, berättar Chris Nuttall. ¨
Mest stolt är han över den danska produkt som värmer upp blod
vid nödtransfusioner. Blodet måste hållas kallt vid lagring, men värmas upp innan transfusionen, något som vid nödsituationer kan fördröja räddningsarbetet, men denna nya produkt värmer snabbt upp

VILL BLI BÄTTRE PÅ ÅTERVINNING
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Uppdrag: Gå hem hos Generation Z
NCAB Group arbetar aktivt med att utarbeta strategier för framtiden. Senaste rapporten fokuserar på
vad som kommer att vara viktigt för nästa generation, den så kallade Generation Z, som börjar jobba
i branschen. Rikard Wallin, Managing Director för NCAB i Sverige och tillika internationell certifierad
framtidsstrateg, leder analysarbetet. Vi ställde några frågor till honom.
Varför är det viktigt med framtidsstrategier?
– När man talar om framtiden är det mesta som får betydelse för ett
enskilt företag egentligen utom dess egen kontroll. Det är de stora
omvärldshändelserna som påverkar – till exempel hur människors
resmönster ändras, vad som händer i världspolitiken eller nya vetenskapliga och tekniska landvinningar. Men just därför är det viktigt
att kontinuerligt analysera utvecklingen i den omgivande miljön och
fundera på hur den skulle kunna påverka bolaget i framtiden. Då
kan man också analysera hur verksamheten skulle stå sig vid stora
disruptioner och anta strategier för att klara dem.

”Alla långsiktigt arbetande företag bör
fråga sig hur de ska lyckas med sina
affärer i framtiden, när dagens tioåringar
har börjat jobba i deras bransch.”
RIKARD WALLIN, MANAGING DIRECTOR, NCAB GROUP SWEDEN

NCAB:s färska framtidsstrategirapport ställer frågan hur ni år
2027 ska bli förstahandsvalet för Generation Z. Varför lyfta just
denna frågeställning?
– Alla långsiktigt arbetande företag bör fråga sig hur de ska lyckas
med sina affärer i framtiden, när dagens tioåringar har börjat jobba
i deras bransch. Den snabba teknikutvecklingen påverkar den nya
generationen även på ett indirekt sätt, genom att förändra attityder
och inställning. Samtidigt påverkas de som är barn i dag förstås även
av mycket annat i samhällsutvecklingen.
– Vi satte ihop en projektgrupp som bestod av både yngre medarbe-

Rikard Wallin, Managing Director, NCAB Group Sweden.

tare och externa personer. Med hjälp av dem har vi försökt identifiera
drivkrafterna för det som brukar kallas Generation Z, det vill säga de
som är födda runt millennieskiftet och framåt. Hur kommer de att
resonera? Vad blir viktigt för dagens tioåringar när de börjar jobba i
elektronikbranschen? Och hur kan vi göra bra affärer med dem?
Vilka trender identifierade ni?
– Detta är ett pågående arbete och våra slutsatser kan utvecklas vidare, men vi pekar ut fyra saker som vi tror kommer att vara viktiga.
Till att börja med tror vi att det kommer att bli allt vanligare att dela
med sig av sin teknikkompetens när nya produkter och tjänster
skapas och utvecklas. I och med att slutprodukterna blir tekniskt
mer avancerade, behöver hela försörjningskedjan mer teknisk kompetens. Den nya generationen kommer att förvänta sig att man delar
med sig av denna kunskap.

Återvinning är ett område med stor förbättringspotential inom elektronikbranschen. – Jag tror att det skulle göra en viktig, positiv skillnad om vi som tillverkare i högre grad tar
produktens hela livscykel i beaktande, inklusive vad som händer efter att den sålts till slutanvändaren, säger Chris Nuttall. I Japan har tillverkarna återvinningsansvaret för sina
produkter, vilket påverkar agerandet hela vägen bakåt i processen.
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På SEE-mässan (Scandinavian Electronics Exhibition) i Kista, tidigare i år sponsrade NCAB Group ett initiativ som syftar till att locka fler ungdomar i allmänhet, och unga
kvinnor i synnerhet till elektronikbranschen. Under en dag var det dags för ”Girls In ICT” vilket är ett internationellt koncept riktat direkt till unga kvinnor i åldrarna 13-19.
En pulsmätare skulle monteras, på hjärtformade kort vilka NCAB Group tagit fram.

– Generation Z har vidare inget tålamod att vänta på information. De
vill vara ständigt välinformerade och kunna känna sig trygga i att
till exempel leveranser kommer som tänkt. Det ska vara möjligt att
kunna kontrollera att allt rullar på, vilket ställer höga krav på transparens och informationsdelning. Själva kvaliteten är också något som
kommer att förutsättas. Saker ska bara fungera.

”För att förbli relevanta behöver vi ha hög
teknisk kompetens som vi kan dela med
oss av till kunderna.”

behålla rätt folk. Vi ska fortsätta att utvecklas på detta område.
– Fast det är en sak att säga att man styrs av värderingar. Det som
definierar oss till sist är vad vi gör. Vi måste stå för våra värderingar,
inte bara kring miljön utan också i det att vi skapar en bra arbetsmiljö och goda relationer till våra kunder. Det krävs en bra bas, där
vi vet vad vi står för och inte tar några genvägar. Vi ska kunna lita på
varandra. Våra kunder ska känna av detta och att det också gagnar
dem. Där behövs också transparens gentemot kunderna.

RIKARD WALLIN, MANAGING DIRECTOR, NCAB GROUP SWEDEN

– Vi förutspår också att det kommer att bli allt viktigare att attrahera
rätt medarbetare på en global arbetsmarknad. För att locka nya
medarbetare och behålla dem som man redan har kommer det att
behövas tydliga karriärvägar, möjlighet till ständig individuell utveckling
och tydliga mål. Det kommer också att krävas en företagskultur som
kan hantera de ständiga förändringar ett modernt företag lever i.
– Slutligen är miljömedvetande en viktig aspekt för den uppväxande generationen. Miljöfrågan kommer att väga tyngre och tyngre.
Här finns en inneboende paradox i och med att konsumtionsmönstret
samtidigt är att de flesta vill ha mer och nytt hela tiden. Ändå tror vi att
hållbar produktion, som minimerar miljökonsekvenserna i varje del av
försörjningskedjan, kommer att bli ett vinnande koncept för framtiden.
Hur påverkar detta NCAB:s strategi?
– På flera sätt hänger de här trenderna ihop och vi kan möta dem
genom att vara konsekventa. För att förbli relevanta behöver vi ha
hög teknisk kompetens som vi kan dela med oss av till kunderna.
Denna höga tekniska kunskap krävs också för att veta vad som
påverkar andra framtida framgångsfaktorer som kvalitet och miljöpåverkan hos våra mönsterkort.
– Vi vill framöver också utveckla och effektivisera sätten på vilka vi
håller våra kunder informerade. Dessutom ska vi bli ännu bättre när
det gäller att utveckla våra medarbetare och erbjuda dem goda och
väldefinierade karriärmöjligheter. Att vi är ett värderingsstyrt bolag
som sätter hållbarhet högt stödjer också vår förmåga att locka och

Rikard Wallin, Managing Director, NCAB Group Sweden: – Vi satte ihop en projektgrupp som bestod av både yngre medarbetare och externa personer. Med hjälp av
dem har vi försökt identifiera drivkrafterna för det som brukar kallas Generation Z,
det vill säga de som är födda runt millennieskiftet och framåt.

Har du något råd till NCAB:s kunder och partners?
– Visserligen finns det inneboende paradoxer i den kommande generationens attityder. Till exempel vill man premiera hållbarhet samtidigt som man kräver snabba leveranser, vilket är svårt att uppnå på
ett miljövänligt sätt. Ändå tror jag som sagt att miljömedvetenheten
är en trend som bara kommer att stärkas framöver.
– Oavsett var i näringskedjan företaget befinner sig finns det därför
anledning att se över och ta fram handlingsplaner utifrån sin egen
miljöpåverkan. Detta gäller hela vägen från konstruktion och utveckling till färdig leverans. Här står vi på NCAB gärna till tjänst med vårt
kunnande på hållbarhetsområdet.
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Vi siktar på
125-årsjubileum
Enligt John Chambers på Cisco kommer 40 procent av företagen på
Forbes Magazines lista över världens 500 största företag att vara borta
inom tio år. Det visar vikten av att anpassa sin verksamhet för långsiktig
överlevnad. På NCAB firar vi 25-årsjubileum i år. Vi är visserligen stolta
över det, men vår arbetshypotes är att leverera mönsterkort i ytterligare
100 år! Konceptet som ska föra oss dit kallar vi Sustainable Business.
Detta nyhetsbrev kretsar kring två av våra viktigaste faktorer för
långsiktig överlevnad, våra anställda och produkten. Det gäller för oss
att förstå framtida och nuvarande trender inom mönsterkortteknik,
men vi behöver också vara mer delaktiga i slutprodukterna. Dessutom
måste vi förstå hur nästa generation kommer att konstruera och köpa
mönsterkort – och framför allt hur de kommer att kommunicera.
När det gäller mönsterkortets framtid har man under alla de 30 år
som jag har verkat i elektronikbranschen diskuterat dess vara eller ickevara. Hittills har vi dock inte ens sett någon tendens till att en ny metod
skulle ersätta korten. Min gissning är att detta i så fall ligger långt i fram-

HANS STÅHL
CEO NCAB GROUP

tiden. I dagens snabba utveckling, där nya produkter och användningsområden kommer i rasande takt, krävs allt kortare tid till marknad och
dagens mönsterkort är då helt överlägsna som komponentbärare.
Jag är också övertygad om att den ökande globaliseringen fortsätter.
NCAB är ett företag som har kommit till och fortsätter att utvecklats
tack vare denna trend och företag som vårt kommer att uppstå även i
andra branscher.
När fler och fler samarbetar över nationsgränserna påverkar globaliseringen inte bara företag utan också de mänskliga relationerna. Inom
NCAB har vi minst 25 olika nationaliteter som alla jobbar helt obehindrat
tillsammans, som om vi vore en enda stor familj. Blickar vi framåt känner sig den uppväxande generation som vi kallar ”Generation Z” hemma
i en globaliserad värld och kommer att jobba ännu mer gränslöst.
För långsiktig överlevnad måste vi anpassa vår teknik och driva
teknikutvecklingen i rätt riktning. Detsamma gäller medarbetarutvecklingen, där är globalisering nyckelordet.

NCAB Group i sociala medier
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För att få de senaste nyheterna från NCAB, följ oss
gärna på Twitter och LinkedIn, och läs vår blogg där

vi fördjupar oss i mönsterkortens mångsidiga värld!

» Twitter » LinkedIn » Blog » YouTube

Bli en av oss!
Vi letar allltid efter kompetenta medarbetare.
Är du en duktig tekniker, Customer Support eller

Key Account Manager, tveka inte att kontakta oss eller
skicka ditt CV till: recruitment@ncabgroup.com

Tidigare ämnen vi belyst
Läs gärna våra tidigare nyhetsbrev. Du hittar alla nyhetsbrev på vår webb: www.ncabgroup.com/newsroom/

» Factory management

» Mönsterkortsindustrin i Asien

» Mer elektronik på mindre volym

» Engagemang och
kompetensutveckling i fokus

2018 04 12 | NYHETSBREV 1 2018

2017 12 15 | NYHETSBREV 4 2017

» Hållbara affärer

2017 10 25 | NYHETSBREV 3 2017

2017 06 29 | NYHETSBREV 2 2017

2017 04 06 | NYHETSBREV 1 2017

» Framtidsstrategi

2016 12 14 | NYHETSBREV 4 2016

Skriver vi om rätt ämnen?
Vi letar ständigt efter intressanta ämnen att fördjupa oss i. Har du
en tanke om vad du skulle vilja läsa mer om eller synpunkter
kring det vi skrivit? Hör gärna av dig till oss och berätta mer.
Mejla sanna.magnusson@ncabgroup.com
Redaktör SANNA MAGNUSSON sanna.magnusson@ncabgroup.com
NCAB GROUP SWEDEN +46 8 584 908 00, Mariehällsvägen 37 A, 168 65 Bromma, SWEDEN, www.ncabgroup.com

