
Ann-Britt Jansson är sitechef för Quants enhet i Falun. 
Hon är en tjej som drivs av tydlighet och klarhet i sitt 
arbete. 
   –  En viktig del i mitt ledarskap är tydlighet kring 
vad som förväntas av varje medarbetare. Genom de 
verktyg och processer vi har inom Quant får både 
jag och mitt team det stöd som krävs för att lyckas 
med det, säger Ann-Britt som brinner för att se andra 
utvecklas.

Våra verktyg hjälper mig 
att nå mina mål

Jag är stolt!
I Ann-Britt ser vi en målfokuserad ledare, en kvinna som vet vad hon 
vill, med tydlig målbild och god förmåga att se möjligheter. Men fram-
förallt – hon kan sin bransch, hon vet vad som krävs.
   – Jag är också stolt över att säga att vi inom Quant har fokus på 
säkerhet – på riktigt! Vi ser inte mellan fingrarna, vi har det i ryggraden 
och det är proffsigt hela vägen, säger Ann-Britt med allvar i blicken och 
avslutar:
   – Kunskap är en färskvara, det gäller att se till alla medarbetares 
behov. Det är en av de viktigaste delarna i min roll som chef.
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– Man spenderar stor del av sin tid på jobbet. Då är det viktigt att trivas, 
säger Ann-Britt bestämt.  
   Ann-Britt började hos Quant i Ludvika 2015. Efter en tid som konsult i 
eget bolag väckte en annons om en ledig tjänst som underhållsteknisk 
chef hennes intresse.
   – Jag hade jobbat som LEAN-konsult under ett antal år med inriktning 
på effektivisering med människan i fokus. Eftersom Quants verksam-
het är direkt kopplat till människor såg jag möjlighet att få bidra med 
min erfarenhet i ett nytt bolag men med 25 års lång erfarenhet inom 
industriellt underhåll genom dess tidigare ägare. Att få vara delaktig i 
en sådan förändringsresa kändes intressant, berättar Ann-Britt.

Drivs av att jobba med människor
Beslutet var rätt. Både för Ann-Britt och Quant. Efter två år som under-
hållsteknisk chef hos Quant fick hon ansvaret som Start-up Manager 
för Quants nya enhet i Falun. Ann-Britt blev kvar som sitechef och 
Quant i Falun har fått en bra start efter allt jobb det innebär med ny 
organisation.
   – Det finns oerhört intressanta styrkor hos alla våra medarbetare här. 
Det var avgörande för mitt beslut, inte själva positionen. Jag vet utifrån 
tidigare erfarenhet att en chefsroll kräver mycket energi. Men är du 
en person som gillar att jobba med människor och får möjligheten att 
utvecklas med kompetenta medarbetare, då ger det även energi och 
kraft, säger Ann-Britt glatt.

Människan och digitalisering
Quants verksamhet bygger på människor och i sin roll som chef hyllar 
Ann-Britt sina medarbetare i alla lägen, samtidigt som hon är tydlig 
med vad som krävs i en roll inom Quant.
   – Tekniken går fort framåt idag, det gäller att hänga med. Våra kunder 
måste få fokusera på sina produkter, vår uppgift är att leverera ett un-
derhåll av världsklass. Då krävs det kompetens, vilja och nyfikenhet för 
att lyckas, något jag tycker Quant kan erbjuda i flera avseenden, säger 
Ann-Britt och fortsätter:
   – Vi är ett företag som ligger i framkant i branschen inom digitaliser-
ing, tycker jag. Vi har kunskap att utveckla de bitarna samtidigt som vi 
har förmågan att se vilka svagheter som finns för att koppla på digitala 
lösningar på ett smart sätt. Det finns oerhört mycket att utveckla här, 
det är en del i jobbet som gör det så spännande!


