
Jon Persson Hagström är killen som drivs av nya utmaningar 
och älskar livet i idylliska Dalarna i Sverige.
   – Jag uppskattar allt som Dalarna ger mig i form av ett rikt 
friluftsliv samtidigt får jag de utmaningar jag behöver i jobbet 
med Quant som arbetsgivare.

Vi blickar tillbaka i tiden. Jons karriär inom Quant började i rollen som utvecklingsin-
genjör hos ABB Full Service i Ludvika. 2014 valde ABB att avveckla den delen av 
verksamheten, vilket förändrade tillvaron för många. De flesta valde att följa med 
in i det nya bolaget Quant, andra inte. Jon kände genast att han ville vara en del i 
förändringsresan. Det han däremot inte visste var att för honom väntade en större 
utmaning än så – och många möjligheter.

Många utmaningar
En kort tid efter uppstarten av Quant, fick Jon erbjudande om en roll som Under-
hållsteknisk chef, vilket han aldrig tvekade inför. En tid därefter fick han möjlighet 
att kliva in som tillförordnad sitechef.
   – Jag fick möjligheten att vara med att påverka och det fina förtroendet jag kände 
från mina medarbetare och chefer, gjorde att jag tackade ja.

Ännu en ny roll 
Idag har Jon precis en ny roll som innebär ansvar för Quants affärsområde i norra 
Sverige, i kombination som chef för Quants utvecklingsenhet i Skandinavien. 
   – Jag brinner för att jobba med kunder och att vara en del i att driva utvecklingen 
framåt. Med min nya roll får jag båda och, säger Jon med ett leende på läpparna.
   – Quant är ett företag i tillväxt, jag har kollegor runt hela världen och varje dag 
bjuder på nya utmaningar. Vi är dessutom ett företag som ligger i framkant 
gällande industriellt underhåll och modern teknik. Det gör mig både inspirerad och 
stolt, säger Jon.

Triangeln – ett verktyg för överlevnad
Jon ger en bild av sig själv som väldigt lugn och stabil. Stresstålig. Han berättar att 
en grundregel han tagit med sig i sina beslut är en bild av en triangel. Jons triangel 
betyder att lova sig själv balans i tillvaron, vilket består av tre lika delar:  
Jobb – Privatliv – Återhämtning. Det vill säga alltid ge sig själv tid till vila, att kunna 
lämna jobbet kvar på site. Med det som grund ökar prestationen och motivationen.
   – Ingen kan vara fullt effektiv 12 timmar om dagen under en längre period i sitt 
jobb. Jag tror att det är oerhört viktigt att kunna finna verktygen som gör att du 
släpper tankarna på jobbet. För mig är det skogen och sjön – här njuter jag och 
sällan dyker jobbet upp i huvudet när jag befinner mig i den miljön. När jag är på 
jobbet då är det 110 % enbart jobb i stället, berättar Jon.

Utbildning – verktyg i vardagen
En annan del som motiverat Jon, och som varit ett bra verktyg i vardagen, är en 
ledarskapsutbildning inom Quant som han fick möjlighet att genomföra för ett antal år 
sedan.
   – Det är viktigt att kunna prioritera. Här har utbildningen varit oerhört värdefull för 
mig, liksom min egen magkänsla, menar Jon och fortsätter:
   – Trivs du på jobbet funkar det hemma och vice versa, helt enkelt! avslutar Jon 
En kille som faktiskt aldrig siktat på karriär, men som alltid sökt utmaningar med 
målet att alltid göra ett bra jobb oavsett uppdrag. Idag har han precis hoppat på en 
ny ledande befattning och bor kvar i natursköna Dalarna.

Jon Persson Hagström, Quant:

Quant ger mig möjlighet
att utvecklas!


