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#addher växer och lanseras i Örnsköldsvik 
#addher, Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-branschen, expanderar och 
lanseras den 25 januari på en 15:e ort i Sverige – Örnsköldsvik. På scenen i 
samband med lanseringen finns Mia Törnblom och nätverkets nationella 
driver Therese Sinter. 

180119, Örnsköldsvik– Sedan 2010 har Sogeti bedrivit det externa nätverket 
#addher (fd. winIT), med målet att få Sveriges fantastiska IT-kvinnor att ta plats, i 
alla roller, och attrahera fler kvinnor till vår bransch. Nätverket har vuxit lavinartat och 
är sedan några år tillbaka Sveriges största nätverk för kvinnor i IT-branschen, med 
över 4500 medlemmar på 14 orter*. Nu expanderar nätverket till ytterligare en ort – 
Örnsköldsvik.  

– Vi vet att en bra balans mellan andelen kvinnor och män inom vår verksamhet är a 
och o. Genom åren har Sogeti satsat hårt på konkreta kvinnoinriktade initiativ. 
#addher är ett sådant, som dessutom är externt. Det går en kvinna på fem män i IT-
branschen, det vill vi ändra på. Vi vill också göra branschens kvinnor mer synliga. 
kommenterar Therese Sinter, som är nationell driver för nätverket. 

Johan Bryngelsson, ortchef för Sogeti i Örnsköldsvik, ser fram emot 
lanseringen på orten: 

– Det här är extra viktigt i en stad som Örnsköldsvik med den 
mansdominerade industrin samt den mansdominerande bransch vi 
verkar inom. Vi behöver verkligen lyfta fram kvinnorna så vi kan få 
unga tjejer att välja IT-branschen. 
 
Lanseringsevent den 25/1 
Lanseringen i Örnsköldsvik äger rum den 25 januari med start kl. 15:45 på Sogetis 
kontor på Sjögatan 1. På scenen kommer två av Sveriges mest inspirerande och 
energisprutande kvinnor att ta plats. 

 

Mia Törnblom inspirerar på tema självkänsla och personligt ledarskap, med målet att 
du blir tryggare, kan prestera mer och samtidigt må bättre. #addher-driver Therese 
Sinter ger konkreta råd och tips på tema ”Ta plats” både för hur du själv tar mer plats 
men också hur du stöttar andra. 

Evenemanget är kostnadsfritt, så också allt deltagande i nätverket. Varje lokalt 
#addher-nätverk har en egen grupp på Facebook, för Örnsköldsvik heter den #addher 
Örnsköldsvik. I Örnsköldsvik drivs nätverket av Carina Strömberg, Sofie Ödmark och 
Maria Näsholm. 

– Vi kommer att anordna regelbundna träffar för våra medlemmar. 
Här inspirerar vi inom både hårda, teknikrelaterade ämnen och med 
”mjuka”, mer inspirationsfokuserade pass. Vi tränar på att ta plats 
och att lyfta fram varandra. Det känns fantastiskt roligt att ta 
#addher till Örnsköldsvik och få ett nytt forum för oss kvinnor i IT-
branschen här, säger Carina Strömberg.  
 
 
* #addher är verksamt på 15 svenska orter; Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Karlstad, Linköping, Luleå, 
Skåne (Helsingborg/Malmö), Skövde, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Örebro och Örnsköldsvik. 

https://www.facebook.com/groups/addherovik/
https://www.facebook.com/groups/addherovik/
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För anmälan till eventet besök: 
https://www.sogeti.se/utforska/kalender/addher6/  

För mer information kontakta: 

Johan Bryngelsson, ortschef, Sogeti Örnsköldsvik 
Tel: 070-211 13 40 
E-post: johan.bryngelsson@sogeti.se  

Carina Strömberg, #addher-driver Örnsköldsvik, Sogeti 
Tel: 070-788 75 10 
E-post: carina.stromberg@sogeti.se  

Therese Sinter, nationell #addher-driver, Sogeti 
Tel: 070-361 46 21 
E-post: therese.sinter@sogeti.com    
 

Foton/logotyp: 
Högupplösta foton på Johan Bryngelsson, Mia Törnblom och Therese Sinter, samt 
#addher-logotypen finns att ladda ner på: www.sogeti.se/praddherovik   
 
 
 
Om #addher Sverige 
#addher (tidigare winIT) är ett nätverk för IT-kvinnor som drivs av Sogeti med målet att öka 
andelen kvinnor i alla roller inom IT-branschen och göra dem mer synliga. Nätverket strävar efter 
att inspirera och engagera våra medlemmar, bidra med värdefull kompetens och kraftfulla 
verktyg. Externt synliggör vi IT-kvinnor genom att använda hashtaggen #addher och på detta 
sätt gör vi dem tillgängliga för en större publik. #addher är Sveriges största nätverk för IT-
kvinnor med 4500 medlemmar på 15 orter. Det ständigt växande nätverket är verksamt i 
Sverige, Danmark och Nederländerna. För mer information besök: www.sogeti.se/addher  

Om Sogeti Sverige AB 
Sogeti Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår 
heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings-, 
integrations- och migeringsprojekt, testning, cyber security-tjänster, systemförvaltning samt 
Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka 25 000 medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar 1 150 
konsulter vid företagets 21 svenska kontor. Mer information finns på www.sogeti.se.  
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