
Under 38 år var han verksam inom industrin i Iran. Under åren hade han jobbat hårt med mycket stolthet i sitt 
arbete.  Han utförde sitt arbete utifrån två principer: Att leverera bra kvalitet och alltid försöka effektivisera.
   En dag var han tvungen att fly från sitt hemland. Då hade han en chefsbefattning hos ett företag inom industrin 
som omsatte cirka 2,2 miljarder och hade 350 anställda. 2010 kom han till Sverige. 250 jobbansökningar och 
9 år senare arbetar han som Mekaniker. 

 
Mot nya mål

– Jag älskar mekanik, det är min stora passion! säger Martin Dolatabadi. 
Han skiner upp och hela hans ansiktsuttryck understryker att det 
verkligen är så. Martin ler varmt och ögonen är glada. Han berättar att 
han alltid haft ett stort intresse för att skapa, utveckla och konstruera. 
Egenskaper som hans omgivning har uppmärksammat, vilket lett till 
ett ökat ansvar med olika roller som projektledare, produktionschef 
och inte minst som VD för ett stort industribolag inom  olja och gas.

En uppfinnare
Martins kreativa ådra, ett starkt eget intresset och stort driv visade 
vägen till hans framgångar. Han berättar att han under sitt arbetsliv 
utvecklat ett flertal maskiner och att han idag har några egna uppfin-
ningar som han hoppas få utveckla vidare.
   – Jag har alltid varit praktiskt lagd och haft många idéer, kreativitet 
speglar hela min familj. Vi har bland annat två författare inom familjen, 
var av en faktiskt varit kandidat till nobelpris i litteratur, avslöjar Martin 
lite försiktigt.
   Det är intressant att registrera Martins ödmjuka framtoning när han 
återger sin berättelse som på olika sätt skildrar den kompetens han 
besitter.

Flykten
Delar av Martins familj finns i Sverige, bland annat en faster och 
farbror men framförallt hans son och barnbarn. Kvar i hemlandet finns 
bröder, syskon och hans dotter. På grund av alla omständigheter var 
Martin tvungen att skiljas från sin hustru som blev kvar i Iran.  
   Martins dotter är idag 35 år och under sina 9 år i Sverige har 
relationen hållits vid liv på distans. Martin har precis fått träffa henne 
för första gången under två dagar i Turkiet. Ett kort möte men så be-
tydelsefullt. Den här delen i sin livshistoria är märkbart känslosam.
   Att tvingas fly från sitt hemland och lämna familj, ett välbetalt yrke 
och en tillvaro man lyckats skapa under en stor del av sin livstid – den 
känslan kan omöjligt någon som inte gjort liknande resa fånga. 
   Martin Dolatabadis liv förändrades totalt från en natt till en annan. Kvar 
i hemlandet fanns inte bara hans familj, utan även all dokument som in-
tygade hans kompetens. När han kom till Sverige visste han inget av vad 
som väntade. Martins nya hemstad blev Stockholm och Nacka. 
   – Jag fick ett väldigt fint första intryck av Sverige, berättar Martin. 
Alla var vänliga och naturen fantastisk. Däremot var det svårt för mig 
att få jobb inom industrin.

250 jobbansökningar
Det tog 3,5 år för Martin att få uppehållstillstånd. Under tiden lyckades 
Martin få jobb inom byggbranschen. Men målet var att återigen få 
arbeta inom industrin. Under tiden gick han SFI (svenska för invandra-
re) samt olika kurser via Arbetsförmedligen för att skaffa sig nya intyg 
om sina kunskaper. 
   År 2013 fick Martin äntligen sitt uppehållstillstånd.
– Via Arbetsförmedligen sökte jag närmare 250 jobb direkt, berättar 
Martin. 
   Martin hade en diger CV och den kompetens som krävdes, men det 
visade sig otillräckligt. Därför kortade han ner sitt CV rejält, samtidigt 

som han valde att byta namn. Allt med målet i sikte att en dag få 
möjlighet att få fortsätta jobba med det han brinner för – industriell 
konstruktion.
   Av flera hundra ansökningar fick han två erbjudanden. Lönen var 
låg utifrån hans erfarenhet och kompetens. Placeringen var utanför 
Stockholm där delar av hans familj bosatt sig. Men Martin ville tillbaka 
till industrin och valde därför att flytta. 
– Jag började som operatör hos NKT Cables i Falun via en anställning 
hos Ramstad, berättar Martin. 

Uppmärksam om Martins kompetens
I rollen som operatör uppmärksammades Martins breda kunskap 
återigen av sin omgivning. När Quant sökte en mekaniker fick sitechef 
Ann-Britt Jansson tips om Martin.
   – NKT:s dåvarande flödeschef berättade om Martin, jag såg mö-
jligheten och kollade därför om det var möjligt att hyra in honom från 
Ramstad, berättar Ann-Britt.
   – Jag förstod hans kompetens men var även medveten om det 
gap som kunde uppstå, det vill säga språket, eftersom det är mycket 
som faktiskt kan gå fel för att vi inte kan kommunicera med varandra, 
menar Ann-Britt som ser mycket av Martins kunskap i hans beteende.
   – Genom Martins beteende kan jag utlästa hur han ser flödet, förstår 
underhållsteknik, fångar upp insatser för förberedande underhåll, 
förståelsen för 5S med mera.

Vägen framåt
I vägen framåt hittar Ann-Britt och Martin olika sätt att kommunicera på.
– Vi ritar ofta på tavlan för att förstå varandra. Martin har helt klart den 
tekniska kunskapen och baskrav som krävs för en underhållsingenjör, 
här råder inga tvivel. Vår utmaning ligger istället runt kommunika-
tionen och språket, men vi får tillåta att det tar tid och försöka stötta 
på alla sätt, sager Ann-Britt och fortsätter:
   – Quant är ett företag som vill utveckla sin personal, men inte minst 
utifrån vårt säkerhetspraxis så behöver vi nu se till att Martin förstår 
spelplanen inom svensk industri, säger Ann-Britt som även är helt 
övertygad om att Martin har den potential som krävs.

Vi är ett lag – alla är viktiga
När Martin började arbeta i Falun flyttade han ofta. Ibland bodde han 
på hotell i Falun, ibland var avståndet längre och han fick pendla längre 
sträckor. När han inte lyckades hitta boende hände det att bilen blev 
hans sovplats. Men viljan att få bidra i samhället och finna sig ett nytt 
ordnat liv i ett nytt land, gav honom kraft. 
   I samband med att Ann-Britt förlängde avtalet med Martin så ställde 
hon frågan var Martin bodde.  Det visade sig att den frågan inte var löst. 
”Jag får sova i bilen”, sa Martin till Ann-Britt som svarade: ”Glöm det!”. 
Ann-Britt och kollegorna sökte direkt lösningar tillsammans.
– Martin fick låna min lägenhet i Ludvika en period. Under tiden kollades 
boendemöjligheterna i Falun upp och till sist fann Martins kollega Tomas 
Söderman, ett rum för Martin, berättar Ann-Britt och säger bestämt:
– Hos oss jobbar vi som ett lag, här är alla viktiga och vi hjälper varandra 
när det behövs.



Möjligheterna har förändrats
Idag är Martin anställd som mekaniker hos Quant i Falun, han trivs och 
är glad att få vara en del av Quants team på plats. Men resan har varit, 
och är fortfarande, inte helt enkel.
   – Ibland tänker jag att det inte är helt lätt att jobba med mig som 
inte kan svenska så bra, säger Martin. Jag uppskattar mina kollegors 
tålamod och det sätt de hjälper mig på i mitt dagliga arbete. 
   Martin berättar vidare att det kan bli en del kulturkrockar, men ur det 
kommer intressanta diskussioner där båda parter lär av varandra på 
flera plan.
   – Det är en svår situation och inte alltid helt lätt att hantera 
känslomässigt när man så gärna vill bidra men inte lyckas nå hela 
vägen på grund av språk, programvaror, kultur eller annat. 
   – Men här hos Quant i Falun känner jag att jag får möjligheten att 
utvecklas och att jag befinner mig i en miljö där jag blir hörd. Det gör 
mig tacksam, säger Martin.

Ny resa och nya mål
Idag har Martin en egen lya i Falun plus en kolonilott i Stockholm. Till 
Stockholm åker han varje helg för att träffa sin son med familj och sitt 
barnbarn. Bilderna på hans lilla ”trädgård” speglar hans kreativitet. Här 
växer örter och blommor i ett vackert arrangemang. Under veckorna i 
Falun sitter han gärna hemma och klurar på tre uppfinningar han tror 
mycket på. Mekanik dag som kväll – det är hans intresse.

En vision och dröm 
En ny resa har börjat för Martin Dolatabadi.
   – Mitt mål är att lära mig svenska bättre i första hand, säger Martin. 
Det hoppas jag ska förbättra mina möjligheter att komma vidare inom 
Quant. Jag har en vision att inom 5-6 år förhoppningsvis kunna ha en 
roll med mer ansvar, avslutar Martin med en drömmande blick och ett 
mjukt leende. 

 Martin Doltabadi är glad att återigen få jobba inom industrin.
Foto: Hans Olander, Quant i Falun.


