
– Jag upplever att Quant är ett växande företag där allt kan hända, vilket skapar 
stora möjligheter om du har ett eget driv och vilja att vara med på resan. 
   Det säger Daniel Forså, Group IT AX Admin på Quant utifrån sin egen erfarenhet. 

Quant  
– ett företag i tillväxt där allt kan hända

Bakgrunden till Daniels syn på Quant som arbetsgivare baseras på den erfarenhet 
han skaffat sig under sina fem år inom Quant. Det vill säga sedan bolagets grun-
dades 2014, i samband med att Quant övertog ABB:s 25-åriga verksamhet inom 
fullservice gällande industriellt underhåll.
    – Visst var det en förändring att gå från en stor arbetsgivare med runt cirka 150 000 
anställda, till ett mindre bolag, säger Daniel. Allt har sina för- och nackdelar, men per-
sonligen trivs jag bra där jag är nu. I ett bolag på cirka 3000 medarbetare globalt och 
runt 260 i Sverige, ökar chansen att man blir mer synlig som anställd, menar Daniel.

Lyhörd och nyfiken
Daniel är en lyhörd kille som gärna fångar upp behov i organisationen. I grunden 
har han en utbildning inom Teknik och IT-design. Men det är inom inköp han spen-
derat flest år på hos Quant och en tid dessförinnan. Via Quant har han under årens 
lopp fått möjlighet att utbilda sig löpande inom inköp. Idag har kartan ritats om.      
 Från tidigare inköpsavdelning för Quant i Ludvika, till ny roll inom IT Globalt och 
nya utbildningsmöjligheter.
   – I min tidigare roll har jag haft många olika kontakter inom företaget. Det har gett 
mig en bra inblick i verksamheten. När jag stött på problem så har jag erbjudit mig 
att hjälpa till. Eftersom jag alltid haft ett intresse för teknik så har det varit naturligt 
att fånga upp just de delarna, berättar Daniel och fortsätter:
   – Tillsammans med mitt ordinarie jobb på inköp, fungerade jag även som lokal 
Super User för Quants affärssystem. När organisationen förändrades och några 
personer med ansvar för vårt affärssystem fick andra uppgifter, tog jag eget initiativ 
och anmälde mitt intresse att byta tjänst, avslöjar Daniel.

Egna initiativ ger resultat
Daniels egna initiativ gav resultat. Idag sprudlar han av energi 
över sin nya roll som är nyskapad och kommer att utvecklas 
efter behov i etapper. Just nu har Daniel fullt fokus på utveckling 
och optimering av Quants affärssystem och globala kontakter. 
Samtidigt som Daniel klev på sin nya tjänst (april 2019) har 
mycket annat även satts i rullning.
   –  Vi har under en tid pratat om att prova livet i en större stad, 
berättar Daniel. Vi är inga storstadsmänniskor, så steget till 
Stockholm där Quant huvudkontor finns och IT-avdelningen 
har sitt nav, är ännu inte aktuellt. Men däremot ser det ut som 
flyttlasset går till Västerås. Här har Quant ett lokalkontor och det 
tar bara en timme till Stockholm.
   Och med dagens teknik skapas förutsättningar – och med ett 
eget driv, personliga mål och mod skapas även möjligheter.
   –  Jag har från första start känt en tilltro till Quant som arbets-
givare, berättar Daniel. Jag upplever att det finns en kultur som 
gör att man vågar lyfta fram sin vilja att utvecklas och förändra. 
   –  Det har också inspirerat mig när jag uppmärksammat andra 
kollegors interna karriärvägar. Jag är glad över att bli sedd och 
få möjligheten att ta mig an nya utmaningar. Nu är det upp till 
mig prestera utifrån de förutsättningar jag fått och får. Genom 
att jobba hårt och ta för sig när chanser kommer så finns alla 
möjligheter inom räckhåll! avslutar Daniel glatt.
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