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Vi börjar med lite Sittgympa… 



http://www.telinrekrytering.se/


“Hon jobbar med data!” 

Ur filmen Masjävlar 
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En av Sveriges starkaste  

IT-regioner – mitt i Småland! 

 1 500 företag i den digitala sektorn i Linnéregionen – 

lika fördelade mellan Kalmar och Kronobergs län 

 Sysselsätter drygt 13 000 medarbetare 

 Omsätter ca 39 miljarder kronor 



Agenda 

• Kartbilden över IT-sektorn och vilka olika områden som finns 

• Att rekrytera webbutvecklare 

• Integration – hur funkar det i praktiken? 

• Hur presenterar man sig för en potentiell arbetsgivare? 

 

• Fikapaus med mingel när vi känner att vi behöver det 

 

Interaktivt lärande – vi vill ha massor med frågor – hjälp oss att ge er den 

utbildning ni vill ha och behöver… 
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Webbutveckling –   
Hur funkar det och vilken kompetens behövs?  
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Detta är en av era viktigaste kanaler I 

framtiden. För att vara attraktiv och lyckas i 
digitaliseringen behöves det superhjältar 

med olika typer av kompetens 
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Vilka roller finns i ett utvecklingsteam?  

Produktansvarig 

Systemarktiekt 

Utvecklare 

Interaktions 

Designer (UX)  

Kravställare 

Test Automation  

Engineer 

Driftsansvarig 

(DevOps) 

Säkerhetsexperter 

Domänkunskap 

Kravställare 
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Utvecklingsprocessen  

Trender just nu: 
  
• Agil utveckling (Scrum, Kanban) , kortare 

iterationer snabbare feedbackloop  
• Continuous delivery – frekventa releaser 
• Crowd-sourcing – jobba närmare användare  
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Vilken kompetens behöver vi våra 
utvecklingsteam i framtiden ?  

 

• Webbutvecklare  

• Interaktions designer (UX, 

Usability, HCI, användbarhet) 

• Säkerhetsexperter  

• Mobil utvecklare (appar) 

• Infrastructure engineers 

(Utvecklare+Drift =DevOps) 

• Produktägare med “business 

och UX perspektivet” 

• Utvecklare med inriktning 

machine learning (artificial 

intelligence)   

 

 

• Projektledare  

• Manuella testare 

• Dokumentation/content 

• Testledare utan 

programmeringskunskap  

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjärnsträckare 
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Bokmalen 
 

I Biblioteket på Visma Spcs står bokverket ”Visma Spcs Utvecklingsmodell” 

bestående av 7 volymer. En dag kommer en bokmal flygande och lyckas ta 

sig in i första volymens första sida. Han hinner äta sig rätt igenom 

volymerna ända till 6:e volymens sista sida innan han föräter sig och dör. 

 

Pärmen är 5 mm tjock och boken utan pärmar är 50 mm. 

 

Hur lång sträcka hann bokmalen äta sig igenom? 



Bokmalen 
Behöver ni hjälp? 



Lösning 
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Bokmalen 
LÖSNING 

 

1 pärm i Volym 1: 5 mm 

Hela Volym 2-5: 240 mm 

1 pärm i Volym 6: 5 mm 

250 mm 
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Utvecklare - Kärt barn med många namn 
 

Webbutvecklare = Systemutvecklare = Programmerare = Kodare = Hackare 

https://github.com/chrislgarry/Apollo-11 

 

https://github.com/chrislgarry/Apollo-11
https://github.com/chrislgarry/Apollo-11
https://github.com/chrislgarry/Apollo-11
https://github.com/chrislgarry/Apollo-11
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Bakgrund 

Gymnasiet 

Yrkeshögskolan 

Universitetet 
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Hur vi rekryterar 
 

 

Traditionell annonsering 

Hemsidan / Facebook 

Rekryteringstips 

Praktik / Exjobb 

StackOverflow 
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Framgångsfaktorer 

 

 

1. Kodat i unga år 

2. Har ett Github-konto full med kod 

3. Bidrar till open source-projekt 

4. Aktiv, drivande, intresserad 

5. Aktiv på StackOverflow 
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Github 



StackOverflow 
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Programspråk & Ramverk 
Back end 
C# .NET  

Java 

PHP 

NodeJS 

Ruby 

m. fl 

 

Front end 
HTML 

CSS 

JS (Javascript) 

 

 

JavaScript & Java är INTE samma sak! 
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Databaser 

”Traditionella” 

MS SQL 

Oracle 

MySQL 

Postgres 

 

”Big Data” 

NoSQL 
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Sammanfattning 

Många tekniker för att lösa samma problem 

Teknikerna inte viktigast utan förståelsen för kodning 

Dagens utvecklare verkar i en social kontext 

 



Integration 
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Lite faktaexempel från 2015 

Antal asylärenden – 162 877 

Varav 51 338 från Syrien 

Av dessa tillhörde drygt 3000 personer kategorin: 

- IT-arkitekter 

- Systemutvecklare 

- Testare 

- mm 

 

Källa: Migrationsverket 



4 Tyskar, 1 Grek, många Ukrainare,  

1 Makedonier, 1 Syrier, 1 Kines, några 

svenskar och 1 Skåning. 

 

 

 

Miljö 



Utmaning 

25 anställda idag 

40 anställda om 2 år 

Stanna kvar i Växjö 

Hur säkerställer vi kompetensförsörjningen? 

 

Vår marknad är både lokal och global 

Satsning på Internationalisering 



 
 

 

Utländska studenter 

Våra ungdomar 

Inflyttare 
Utländsk arbetskraft 

IT-företag i regionen 

Nyanlända 



Språk 

 

 

Hinder eller möjlighet? 



Studieupplägg 



Nivåer - SFI 

1. Ingen kunskap 

2. Normal skolgång 

3. Högskolenivå 

 

 

“Stora klasser. 

Några få elever tar den mesta tiden. 

Svårt att gå på SFI i kombination med arbete.” 



Vårt upplägg 

Egna timanställda lärare 

Fokus på Språk – Socialt – Kulturellt 

2+2 timmar/vecka (i anslutning till arbetstid) + strukturerade läxor 

2 grupper 

 Basic 

 Advanced 

Både tal och skrift 

Allmänt, ekonomi, arbete, yrkesrelaterat 

Individuella mål – avstämning vid utvecklingssamtal 

 



Nytta  

• Nöjdare medarbetare 

• Lojala medarbetare 

• Ökad förståelse på arbetsplatsen 

• Ökad allmänkunskap 

• Ökad samhällsnytta 
 

 



Svenska fredagar   



 

Validering av kompetens vid 

Linnéuniversitetet 
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Hur presenterar man sig för en  
 
potentiell arbetsgivare? 
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Nya trender 

• LinkedIn, gärna en engelsk version, delta i 

grupper https://se.linkedin.com/in/hultgrenn/sv 

• Portfolio; egen site https://github.com/ 

• Youtube,  +/- exempel 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewwruffjop4 

• Kandidatbanker: telinrekrytering.se, monster.se, 

indeed.com, webbjobb.io, careerbuilder.se, 

ams.se m.m. 
 

https://se.linkedin.com/in/hultgrenn/sv
https://se.linkedin.com/in/hultgrenn/sv
https://se.linkedin.com/in/hultgrenn/sv
https://github.com/
https://github.com/
https://github.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ewwruffjop4
https://www.youtube.com/watch?v=Ewwruffjop4
https://www.youtube.com/watch?v=Ewwruffjop4


Råd för att skriva ett bra – Personligt brev
  

• Utveckla personlighet, prestationer, mål 

• Upprepa inte, lyft fram något nytt 

• Beskriv hur du kommit i kontakt med företaget 

• Motivera varför du söker tjänsten 

• Läs på om företaget/tjänsten och koppla ditt brev 

till det 

• Avsluta med några rader om framtiden och 

fortsatt kontakt 

• Begränsa till en knapp A4 



Råd att skriva ett bra CV   

• Stava rätt 

• Namn och kontaktuppgifter på alla sidor 

• Inled kort sammanfattning, mål/drömmar – kopplat till tjänsten 

• Skriv i omvänd kronologisk ordning, sista först, konsekvent 

• Beskriv dina erfarenheter, kort och koncist, gjort och lärt  

• Undvik internförkortningar, tydlighet   

• Foto? Du bestämmer. Ändamålsenlig bild 

• Skicka som PDF 

• Låt din personlighet lysa igenom, ta med stipendier, engagemang i 

en förening 

• Be någon läsa igenom, dubbelcheck 

 


