
Team mätt! och Gaia vill inspirera till fler tjejer i IT-branschen
Bland de 20 lag som är med och tävlar i helgens East Sweden Hack i Linköping, består ett enbart av tjejer. Lagledare är Lovisa
Dahl som går i årskurs 4 på Medieteknikprogrammet vid Campus Norrköping. Laget heter Team mätt! och är tätt påhejat och
sponsrat av IT-byrån Gaia.

Den 5-7 september arrangeras East Sweden Hack 2014 på creActive Mjärdevi Science Park i Linköping. Rekordmånga lag deltar i tävlingen
där högsta vinsten är en resa till Silicon Valley. Uppdraget är att utifrån minst en av tävlingens samarbetspartners öppna datakällor, utveckla
en nytänkande prototyp på en app eller webbtjänst, till nytta för det omgivande samhället.

– Det var inte alls svårt att få ihop ett tjejlag. Det var det som var så roligt, att när jag ringde runt så sa de direkt ja, självklart vill vi vara med.
Mycket är det utmaningen i uppdraget som lockar. Att det finns en massa data, lokal data dessutom, som ingen använder och som allt ska
utvecklas från, det är häftigt, säger Lovisa Dahl.

App som mättar
Idén som Team mätt! har är att utveckla en tjänst, där man kan se stadens alla restauranger, samt hur de uppfyller livsmedelsinspektionens
hälsokrav, genom en rolig och användarvänlig app.

– Vi ska använda data från livsmedelskontroller som finns på kommunens hemsida och kombinera dem med möjlighet för användare att ge
recensioner och betygsätta. På så vis kan vi skapa en tjänst som ska fungera som guide och hjälp när man ska välja mellan stadens alla
restauranger. Vi vill även öka incitamenten för restaurangerna att förbättra sin kvalitet, säger Lovisa.

Bättre resultat med mångfald
Gaia ser det som ett problem att det finns så få kvinnor i IT-branschen.

– Det är alldeles för få kvinnor i vår bransch, säger Johan Lindén, VD på Gaia. Vi sätter en ära i att leverera högt värde och de bästa
lösningarna till våra kunder, och mångfald är en viktig del för att uppnå det. Vi vill mer än gärna bidra till att fler kvinnor vågar välja IT-
branschen och det var därför vi kom på den här idén med att stötta ett tjejlag till East Sweden Hack.

Förutom Lovisa består Team mätt! av Linnéa Nåbo, Linnéa Mellblom och Olivia de Flon. De tycker alla att det är tråkigt att IT-branschen
fortfarande är så mansdominerad.

– Det finns så många spännande möjligheter och jag ser ett driv och kämpaglöd hos en massa tjejer, men ibland behöver man lite
hjälp med att våga ta för sig. Därför var det extra kul att Gaia erbjöd sig att sponsra oss och hjälpa oss att ta första steget, säger
Lovisa.
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Gaia System är ett konsultföretag inom it, som utvecklar och underhåller smarta it-system. Våra it-system underlättar våra kunders vardag och skapar affärsnytta. Vi kombinerar lång
erfarenhet av it-utveckling med en ständig nyfikenhet på de senaste trenderna. Våra kontor finns i Norrköping och Linköping och vi jobbar framförallt med företag som har sin bas i
Östergötland. Idag är vi 31 gaianer. Förra året omsatte vi 27,5 miljoner kr. Läs gärna mer på www.gaia.se eller besök oss på Facebook.


