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tems som det hette då. Eftersom jag läst en 
del GIS och tyckte det var riktigt kul med 
programmering sökte jag tjänsten, säger 
Henrik Åkerlund. 
När Henrik började fanns det endast två 

som jobbade med utvecklingen av Topo-
cad, idag är de en grupp på fyra personer 
som utbyter tankar och idéer. 

Hur ser en typisk dag på jobbet ut för dig? 
En vanlig dag på jobbet består till stör-

re del av utveckling av nya och befintliga 
funktioner för Henrik. På agendan hittas det 
uppgifter såsom rättning av buggar, direkts-
upport till slutanvändare och integrering av 
produkter från tredjepartstillverkare. 
   – Ofta blir det att man håller på med flera 
olika saker samtidigt, gärna i olika versio-
ner av produkten, så det gäller att vara flex-
ibel, menar Henrik Åkerlund. 

M ed denna artikel vill vi bely-
sa just dessa yrkesroller. För-
hoppningsvis kan vi inspirera 

våra läsare genom att presentera olika 
detaljer i en helt vanlig arbetsdag på  
Adtollo. 
Vi ger en inblick i Henrik Åkerlunds var-
dag, en av våra programutvecklare på  
Adtollo. Redaktionen har intervjuat Hen-
rik som förklarar dels hur en helt vanlig 
vardag ser ut på jobbet och olika utma-
ningar som han stöter på.

Berätta, varför blev du just programutveck-
lare?
   – Jag hakade egentligen in på ett banan-
skal här på Adtollo efter avslutade studier 
i teknisk lantmätare på KTH år 2002. Via 
kontakter fick jag reda på att man behövde 
en C++ utvecklare till en CAD/GIS-pro-
dukt som hette Topocad, på Chaos Sys-

När nyhetskällor, intervjuar och skriver om personer inom kart- och entreprenadbranschen 
är det oftast grundarna, vd:n eller marknadschefer som de pratar med. Men bakom företag 
finns det flera nyckelroller som tillsammans får verksamheten att fungera.
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Henrik, som är en morgonpigg person, 
påbörjar gärna sin dag tidigt på morgonen. 
Som anställd på Adtollo har man förmånen 
av att kunna jobba hemifrån via t.ex. fjärr-
skrivbord vilket gör att Henrik kan anpassa 
arbetstiden efter familjen minst en gång i 
veckan. Träning är också en viktig faktor 
för Henrik som gärna utnyttjar lunchen för 
att gå och träna. 

Finns det något unikt med att arbeta som 
programutvecklare, vilka utmaningar finns 
det?

Att man ställs inför nya utmaningar och 
lär sig nytt tycker Henrik bidrar mycket till 
att han trivs på jobbet. 
   – Att jobba som utvecklare handlar inte 
bara om att kunna programmera utan också 
om att kunna jobba i team där det finns oli-
ka kompetenser. 

På jobbet har utvecklingsgruppen regel-
bundna utvecklingsmöten där man går ige-
nom vem ska göra vad beroende på område. 
Tillsammans försöker man grovuppskatta 
hur lång tid varje utvecklingspunkt kom-
mer att ta. Detta används sedan till att be-
stämma ungefärlig tid för ett versionssläpp 
med nya och fräscha funktioner. 

Vad tror du är ”nästa stora grej” inom kart- 
och entreprenadbranschen? 
   – Jag tror att vi kommer se en ökad an-
vändning och efterfrågan av BIM framöver. 

Vad kan vara bra för andra att veta om man 
vill jobba som utvecklare?

Man behöver inte kunna allt inom pro-
grammering. Ett stort intresse och bred 
kompetens kommer man långt med.

Jag tror vi kommer att 
se en ökad användning  
och efterfrågan av BIM 
framöver. 
– Henrik Åkerlund, 
programutvecklare på 
Adtollo. 


