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TV-serien ”Felix stör en ingenjör” har sänts under hösten. I åtta avsnitt hälsade Felix 

Herngren på hos svenska ingenjörer i utlandstjänst. En av dem var Therese Jombart, ingenjör 

på Ericsson i São Paulo.  

FAKTA Vem är hon, ingenjören som Felix Herngren störde i TV-serie denna höst?  

Dragplåstret i ”Felix stör en ingenjör” på TV4, Felix Herngren, känner sig som en ingenjör 

instängd i en komikers kropp. Det missar man, men han kan skapa roliga situationer och galna 

möten. Ingenjörsyrket hamnar i skymundan till förmån för underhållningsvärdet. I ett avsnitt 

reser han till São Paulo i Brasilien. Där jobbar Therese Jombart på Ericsson med att koppla 

ihop sociala medier i mobilen, lösningar anpassade för telekomoperatörer i Latinamerika. Jag 

ringde upp Therese för att höra med henne om hur det är att vara ingenjör. 

Hallå Therese, har du själv sett TV-serien?  

- Ett par avsnitt i TV4 Play. Det var ett bra koncept. Många vet inte vad en ingenjör gör. Det 

är sant och många har fördomar om hur ingenjörer är, men visst har vi något gemensamt drag. 

I en scen funderar Felix Herngren över hur gör man för att slippa hålla reda på barnyckeln och 

Therese Jombart menar att det där är ett typiskt ingenjörssyndrom. Vad är egentligen typiskt 

för ingenjörer?  

   - Ja, men det är typiskt. Ingenjörer vill göra coola tekniska lösningar även om de inte är de 

bästa lösningarna. Man tar fram en teknisk lösning och sedan applicerar man den på så många 

ställen som möjligt. Istället borde man titta på helheten först.  

  

KUND, INTE TEKNIK 

http://www.ingenjorsamfundet.se/Nyheter/Felix-Herngren-storde-ingenjor-i-Sao-Paulo/Vem-ar-hon-ingenjoren-som-Felix-Herngren-storde-i-TV-serie-denna-host/


Ericsson har under det här året genomfört en av de mest genomgripande omorganisationerna i 

sin historia. De organiserar sig nu efter kundernas behov istället för efter teknikområden. Det 

har märkts tydligt i Latinamerika intygar Therese.  

   - Jag har alltid tyckt om att se helheter. Om det finns många viljor är bra att ta ett steg 

tillbaka och analysera läget. Jag tror att det är mer feminint att titta på helheten.  

När blev du intresserad av teknik?  

 - Jag har varit intresserad av teknik så långt tillbaka som jag kan komma ihåg. Jag lekte med 

Lego och Barbie, tyckte om labbar på fysiken och mamma är händig. Det är inte tekniken i sig 

utan att lösa problem som jag är intresserad av.  

 Sedan besöket av Felix Herngren och TV-teamet har Therese Jombart blivit befordrad 

till Business Innovations for Value Added Services. Det betyder att Therese arbetar med 

nya tjänster och produkter som höjer på värdet i Ericssons portfölj. De lösningar 

Therese arbetar med ska vara ute på marknaden inom ½-1 år. Kan du berätta något?  

- Ett exempel jag kan berätta om handlar om Karibien där det finns pyttesmå öar med en 

operatör på varje ö. Jag tittar på hur vi kan göra det möjligt för små operatörer att ha ett 

intressant tjänsteutbud för sina kunder. Det mesta jag gör kan jag inte avslöja.  

  

MER POLITIK ÄN TEKNIK  

Therese läste Industriell ekonomi på KTH när hon 2004 blev utnämnd till Future 

Female Leader Award. Vad betydde utnämningen?  

- Den betydde väldigt mycket. Jag fick under 1,5 år besöka tre stora svenska företag som hade 

väldigt olika företagskulturer. Jag märkte att kulturen påverkar väldigt mycket, politik tar 

större plats än teknik.  

 Vad var det viktigaste du lärde dig?  

- Jag tror att det allra viktigaste var att du alltid kan bidra, även om du är ny. Min lärdom var 

att inte vara blyg och att ställa många frågor.  

  

KVINNLIGA FÖREBILDER  

Future Female Leader Award är ett sätt att uppmärksamma duktiga tjejer på KTH. 

Behövs kvinnliga förebilder?  

- Det behövs förebilder. Ingenjörsyrket är fortfarande mansdominerat, men långt ifrån bara 

män är ingenjörer. Min chef är en kvinna och det kan komma fler. Jag tycker det är lätt att 

vara kvinna i en mansdominerad värld. Om det finns en skillnad är det i så fall oftare en 

positiv särbehandling.  



   - När man är 18 och gått ut ur gymnasiet, vet man inte vad olika yrken innebär och vad ska 

göra när man börjar jobba. Jag valde en ingenjörsutbildning för att det var en av de mest 

generella utbildningarna.  

  

TALAR FYRA SPRÅK  

Nu är Therese Jombart i São Paulo och det var Ericsson, ett av traineeföretagen, som erbjöd 

henne anställning.  

Pratar du flytande portugisiska?  

- Ja, med lite fel här och där. Språk är viktigt, men samtidigt klarar du dig på engelska. 

Nackdelen är att du då inte integrerar du dig i samhället och sänder en dålig signal när du inte 

vill försöka prata landets språk. Therese Jombart menar att hon inte är ett språkgeni och ändå 

använder hon dagligen fyra språk: portugisiska och engelska, svenska och franska (hennes 

man är fransman).  

Therese och hennes familj har bott i São Paulo i två år nu. Hur är det att vara så långt 

från släkt och vänner?  

- Den biten är jobbig, även om jag tycker jättemycket om Brasilien. Man får skajpa och träffas 

så mycket man kan. Vi reser hem på semestern och just nu har vi besök av farmor. Thea var 

första barnbarnet på båda sidor, så våra familjer var inte så glada när vi flyttade.  

  

FRAMTIDEN 

Och så till 10 000-kronorsfrågan: Vad gör du och var är du om fem år?  

- Den är svår… drivkraften för mig för att göra karriär är att få utmaningar. Jag vill nog 

fortsätta med fokus på affärsutveckling och jobba med många olika saker. Om det är inom ett 

litet eller stort företag… jag tycker om dynamiken i ett litet företag, men Ericsson har projekt 

som liknar det. Och var jag är… någonstans i Europa, tror jag.    

   När snön lägger sig som ett fruset vintertäcke över Sverige, åker Therese med sin familj till 

Ipanema, stranden i Rio de Janeiro, för att bada och koppla av. Det finns onekligen fördelar 

med att vara ingenjör i utlandstjänst.  

   TV-serien ”Felix stör en ingenjör” är initierad och finansierad av Teknikföretagen, 

producerad av dfm och sänt i TV4.  

  

Av: Helena Thorén, helena.thoren@axlainformation.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se  
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Namn: Therese Jombart, (flicknamn Kyller). 

Ålder: 30 år. 

Familj: Man Xavier och dotter Thea 2,5 år Född: Uppsala, äldst av fem syskon Bor: São 

Paulo, Brasilien. 

Utbildning: Industriell ekonomi, KTH och företagsekonomi, Stockholms universitet. 

Utmärkelse: 2004 års Future Female Leader Award på KTH med motiveringen:” Therese 

Kyller har presterat utmärkta studieresultat och visat på förmåga till egna initiativ. Genom sitt 

visionära och strategiska tänkande har hon med eget stort och starkt engagemang förverkligat 

sina ambitioner och visat prov på en vilja att leda och utveckla andra och sig själv."  

Favoritpryl: iPhone  

Roligaste minnet från utlandstjänster: När jag hade ett helt TV team efter mig i 4 dagar. 

Det måste jag ha med mig när jag reser: Så lite som möjligt – pass, Visa-kort och mobil  

Så störig var Felix Herngren: Väldigt! Han gav mig många skratt under dagarna vi var 

tillsammans. 

 


