
                                 

 

Kort om Josefine Österlund! 

 

Ålder: 38 

Utbildning: Mjukvarutestare 

Favoritresemål: Kroatien och Montenegro på grund av de 
fantastiska omgivningarna och det kristallklara vattnet i 
Adriatiska havet. 

Favoritgodis: Choklad och saltlakrits 

Önskar att…: Resten av min utbildningstid kommer att bli lika givande och leda till lika många 
aha-upplevelser som den första terminen. 

 

 

Varför valde du att läsa just Mjukvarutestutbildningen? Och varför just IT-Högskolan? 

Jag har alltid varit nyfiken på tekniken bakom saker och ting samtidigt som jag har irriterat mig 
på alla icke användarvänliga webbsidor och system som jag har stött på. Det var dock först 
efter min högskoleutbildning och några år in i arbetslivet som jag insåg att jag ville fördjupa 
mig mer inom IT. När jag väl valde att sadla om föll valet på utbildningen till mjukvarutestare 
eftersom jag tycker om problemlösning och älskar att strukturera och organisera.  
För mig fanns det inget annat alternativ än IT-högskolan. Det jag föll för var ett gott och 
professionellt bemötande under ansökningsprocessen, att utbildarna arbetar inom IT så att man 
enkelt får kunskaper om och insyn i hur det fungerar ute i verkligheten samt möjligheten att 
söka LIA-plats via företagspoolen. 
 

 

Vad intresserar dig mest inom Mjukvarutestning?  

Jag har visserligen precis påbörjat kursen i testautomatisering men tanken är att det är det jag 
vill fokusera på i framtiden. Även om jag har valt utbildningen till just mjukvarutestare är jag 
väldigt intresserad av programmering och får då möjligheten att kombinera det med test. 
Samtidigt har jag fått upp ögonen för kravhantering då jag under utbildningens gång lärt mig 
hur viktigt det är med korrekta krav för att kunna utveckla system med hög kvalitet. 
 

 

Hur tycker du att det är att plugga på IT-Högskolan? 

Det är givande, intensivt i perioder och roligt med alla praktiska moment som ingår i kurserna. 
Jag har dessutom hamnat i en helt fantastisk klass, vi trivs oerhört bra tillsammans. Det blir 
många skratt de dagar vi ses i skolan och vi uppmuntrar och hjälper varandra. 
 

 

 

 

 



                                 

 

Vad gjorde du innan du började din utbildning? 

Jag har sedan tidigare en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap och arbetade 
på en F-9-skola som skolbibliotekarie. Förutom att jobba med böcker och med undervisning i 
informationssökning och källkritik så hade jag ansvar för elevernas digitala lärverktyg och 
agerade IT-stöd för både elever och personal. Jag undervisade även lite grand i programmering 
och kom då underfund med att jag ville prova på något nytt. Efter att ha funderat ett tag 
skickade jag in en ansökan till IT-högskolan och på den vägen är det. 
 

Vad gör du om 5 år? 

Jag hoppas att jag har ett jobb där jag trivs med både arbetsuppgifter och kollegor och där jag 
får möjligheten att utvecklas i den riktning jag vill. 
 

 

Snabb pulsmätning på Josefine! Vad föredrar du!? 

Vitt Svart 

Sandstrand Klippor 

Slalomskidor Längdskidor 

PC Mac 

Kaffe Te 

 

 

 


