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Namn: Anna Styf, 38 år
Utbildning: Tekniskt gymnasium i Ljusdal,
Byggnadsingenjörsprogrammet med inriktning mot
miljövetenskap och arkitektur på Högskolan i Gävle
Nuvarande arbetsplats och yrke: Egen företagare,
grundare av Arkory AB och beställarskyddet
HIEXPECT
Berätta om ditt yrkesval och vad som lett fram till det?
-Jag älskar matte. Civilingenjörer arbetar med smarta lösningar inom befintlig
teknik. Det är inspirerande. Jag skulle bli rymdtekniker efter gymnasiet och flyttade
till Luleå för studier. Men de avbröt jag och flyttade hem, med svansen mellan benen,
säger Anna och skrattar. Jag arbetade, bl a med Mattestugan på Experimentalen på
Stene Gård i Järvsö, och som lärare i Ljusdal, innan jag insåg vad jag ville och tog
steget att söka till Högskolan i Gävle. Med en 8-månadersbaby på armen började jag
på byggnadsingenjörsprogrammet. Att kunna tenta på Utvecklingscentrum i Ljusdal,
att skolan och konsultföretagen samarbetade, bidrog till att jag såg möjligheterna för
egen del.
Vad tror du om det nya samarbetet kring Tekniskt basår?
- Precis vad som behövs. Det är viktigt med förebilder, att det känns inspirerande och
är roligt. Att skapa en positiv miljö runt om studierna på lärcentra, där de mjuka
värdena måste komma in, som att lägga energi på att få ihop gruppen, Att få höra att
det är möjligt och att stöttning finns på plats, lokalt, är suveränt.
Anna betonar att hon kommer från en miljö utan studietradition. Inspirerande lärare,
en drivkraft att vilja och kärleken till matte gjorde att hon trots allt studerade vidare.
– Jag är en träningsprodukt. Det är ingen hjärnforskning jag sysslar med utan det blir
vad man gör det till, berättar Anna och drar paralleller till idrottsvärlden, där hon
hittar många förebilder och tanken på gruppledarskap och teamet är viktigt.
-Det gäller att skilja på sak och person, tro på dig själv och inse att du inte är
kunskapen som du inte hunnit skaffa dig än. Själv hade nog Anna idag valt ett

praktiskt program som Fordon och sen läst Tekniskt basår för att komma vidare i sin
utbildning.
Hur ser du på framtiden?
-Jag vill effektivisera byggbranschen och leda utvecklingen. Inte bara i Sverige utan i
hela världen. I oktober 2016 startade hon sitt företag Akory AB.
-Byggkonsultbranschen har en lång tradition i Ljusdal. Men vi måste visa att vi finns.
Utveckling av branschsamverkan är nödvändigt och skola och näringsliv måste
samarbeta mycket mer. Överhuvudtaget är det för lite praktik på teoretiska
utbildningar, tycker Anna. Det är också viktigt med förebilder och att en positiv miljö
skapas runt om studierna. Att därför lyfta fram lokala företag, ex ÅF i Ljusdal, ett
högt rankat företag bland ingenjörer nationellt sett, är ett måste.
Med sitt nya företag Arkory samarbetar Anna med Ljustech, som konstruktör.
Hon ritar också hus, ”sportlador”, med sin sambo. Drömmen är att konsulter
samarbetar mer. -Vi ska kunna ta jobb i exempelvis Stockholm. Samarbetar vi kan vi
kapa kostnader, ha ständiga x-jobb och erbjuda mer praktik till studenter. Därför är
hennes idé med beställarskyddet HIEXPECT också en samarbetsmetod.
Hur vi behåller kompetensen och attraherar människor att studera, är en oerhört viktig
fråga att arbeta med, betonar Anna.
-Ryck upp händerna ur fickorna och utbilda dig. Det är inte svårt, lite jobbigt ibland,
men gör det! Tro på dig själv och inse att du inte är kunskapen som du inte hunnit
skaffa dig än.
Hennes budskap är tydligt.

