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Mattias Colliander och Jonas Magnusson 
 
Efter fem timmar fullmatade med det 
senaste inom it, vad pratar man om då 
över maten? IT, så klart. 
- Cadec är ett bra sätt att nätverka och 
hålla sig uppdaterad. Det är hög 
standard på hela tillställningen, tyckte 
Jonas Magnusson från Digital 
Automation (höger). 
Microservices och Docker var 
favoritämnet för många av deltagarna, så 
även för Mattias Colliander från Volvo 
IT. 
- Det var många intressanta ämnen rent 
innehållsmässigt, och en fördel att 
talarna är roliga att lyssna på också. 
Är det något ni skulle vilja se mer av? 
- Det skulle vara kul med en historisk 
tillbakablick över vilka ämnen man tog 
upp på Cadec för 10 år sen. Vad har 
slagit in och vad har vi redan glömt? 
funderar Mattias. 
 
 
 
 
 

 
Kris Luhr: 
 
Kris Luhr från Recorded Future har 
besökt Cadec sedan 2005.  
– Det mesta är intressant och även om 
man inte använder alla tekniker själv så 
fångar man upp mycket som är bra att 
känna till. Jag skulle vilja att vi pratade 
mer om prestanda också, säger Kris. 
 
 
 

 
Marcus Öjes och Fredrik Engström 
 
Marcus Öjes, Solid Beans, var på Cadec 
för fjärde gången.  
– Det är hög kvalitet på föredragen. Alla 
som är här är intresserade av it på djupet 
och det gör även minglet värdefullt, 
tycker han. Fredrik Engström, Fredriks 
It-konsult, håller med. 
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Martin Fredriksson 
 
Martin Fredriksson från Jeppesen 
Systems sammanfattar sin bild av  
Callista Enterprise.  
– Callista står för en bra balans mellan 
kunskap om ny teknik och gedigen 
erfarenhet. Kombinationen behövs för 
att kunna sätta det nya i en relevant 
kontext. Allt nytt är inte problemfritt, 
det behövs erfarenhet för att förstå i 
vilka sammanhang det nya passar bäst. 
Vad var bäst med årets upplaga av 
Cadec? 
– Mycket var bra! Jag anmälde mig sent 
och är glad att jag kunde vara med, 
hälsar Martin. 
 
 
 

 
Samaneh Utter och Andreas Tell 
 
– Cadec är en injektion, ett sätt att få ett 
destillat av relevant information, tycker 
både Samaneh Utter och Andreas Tell, 
båda från AB Volvo. 

Bland det mest användbara nämner de 
bland annat Container-teknologin, 
Docker och Spring Boot. 
– Förra året hade jag möjlighet att gå en 
kurs på förmiddagen också, det tycker 
jag var jättebra, säger Samaneh. 
 
 
 

 
Björn Skeppner 
 
Vad lockade hit dig idag, Björn 
Skeppner, från Mawell? 
– Trevliga branschkollegor! Och 
Microservices bland annat, säger Björn 
som arbetar mycket med Hälso- och 
sjukvårdens it-utmaningar. 
Det var första Cadec-konferensen för 
Björn, som tidigare varit med på 
Callistas olika Meet Up’s. 
– Det var intressant och jag tar med mig 
mycket inspiration tillbaka till 
Stockholm, säger Björn. 
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Magnus Andersson 
 
Magnus Andersson från Mollyware 
deltog i Cadec för tredje gången. 
- Jag tittade tidigt på Kubernetes och 
det var kul att höra hur det står sig idag. 
Även Java 9 var intressant, tycker 
Magnus. 
Vad är spännande inom ditt område just 
nu? 
– Federering och Internet of Things… 
tänk om man kunde göra en lösning där 
de som till exempel levererar matkassen 
vid dörren kan låsa upp den vid ett, givet 
tillfälle, spånar han.  
 
 
 

 
Nils Wenzelberg och Mikael Bergström 
 
Vad är det roligaste med att jobba med 
it? 
– Jag gillar att det är så högt tempo och 
att det hela tiden kommer nytt, det 
ställer krav på mig att kunna sålla, 
sortera och reflektera. I kväll tyckte jag 

att GraphQL var bland det mest 
intressanta, säger Nils Wenzelberg från 
Omegapoint (vänster). 
Under kvällen samtalade han och Mikael 
Bergström, Interia Systemutveckling, 
över en öl. 
– Det är bra med proffs som vågar 
berätta om vilka problem och 
utmaningar de stött på. Callista är öppna 
med sina erfarenheter och bjuder in oss 
som lyssnar, menar Mikael. 
 
 
 

 
Bengt Åke Gustafsson och Mattias Jonsson 
 
Bengt Åke Gustafsson (vänster) 
representerade AstraZeneca och 
Intelligent Pharma – en lösning som 
integrerar medicin, beteendevetenskap 
och it för att mobilt mäta och följa upp 
patienter så att deras läkare i högre grad 
kan hjälpa dem att fullfölja sin 
ordinerade behandling. Under 
eftermiddagen fick vi höra Callistas 
Magnus Larsson berätta mer om det.  
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Mattias Jonsson 
 
Det är bra att Callista belyser hur man 
kan använda nya teknologier, att det 
finns tid att diskutera användbarhet. Vi 
som är här har redan en grundförståelse 
och vill fördjupa oss, säger Mattias 
Jonsson, Effcode.  
 
 
 

 
Lars Svensby och Roger Nilsson 
 
Lars Svensby från Collabra (vänster) var 
nöjd med eftermiddagen. Han har varit 
med på många Cadec genom åren och 
tyckte sig se en trend, att föredragen har 
gått från lite färre och längre, till fler och 
kortare.  
– Personligen gillar jag om ett intressant 
ämne får lov att ta tid. Men å andra 
sidan händer det så mycket inom it och 
det finns många intressanta ämnen att 
belysa. 

Vid bordet satt också Roger Nilsson, 
Altran (höger), Bengt Åke Gustafsson, 
Astra Zeneca och Mattias Jonsson, 
Effcode. Åsikterna om föredragen var 
lagom långa eller korta gick isär. 
– Det var väldigt bra föredrag och tema, 
sammanfattar Roger. 
 
 
 

 
Sedina Oruc, Callista 
 
Sedina Oruc är en av alla Callista-
medarbetare som gärna delar med sig av 
sina kunskaper.  
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Anders Forsell, Callista 
 
Anders Forsell, marknadsansvarig på 
Callista, i samspråk med några av 
kvällens 230 deltagare. 
– Det är roligt att Cadec är så 
uppskattat. Vi lägger ner stort arbete och 
mycket engagemang i både i 
förberedelser och genomförande. Det är 
en naturlig del av vår kultur och egen 
kompetensutveckling, vi ser ett 
ömsesidigt värde i att dela med oss, 
säger Anders. 
 
 

 
 

 
Roger Lindsjö, Avinode njuter av en IPA 
 
 
 
 
 
Tack till alla som genomförde och 
deltog i Cadec 2016! 
Vi ses snart igen 
 

 


