
   

Kasewa Dabagh, vid intervjutillfället logistikstrateg, Stockholm 
stads utvecklingsavdelning 

"Industriell ekonomi – en mycket bra utbildning" 

- Jag läste industriell ekonomi vid Högskolan, en utbildning som främst är inriktad på den 
privata sektorn. Det är en mycket bra utbildning, och vi hade väldigt duktiga gästföreläsare. 
En av våra lärare tog också upp nyttan av hur kunskaper i informationslogistik kan 
användas. Nu finns också den nya treåriga utbildningen E-logistik och IT, där man blandar 
logistik med informationsteknik, något som blir allt viktigare ute i arbetslivet. Tidigare var 
logistiker i första hand män, men i Skövde var vi ungefär lika många kvinnliga studenter som 
manliga, och det vore kul om fler tjejer satsar på de här ämnena.  

Trivdes jättebra i Skövde 

- Jag kompletterade min utbildning på Högskolan i Skövde med ett par tre kurser i 
hemstaden Lund. Att studera i Skövde är väldigt annorlunda från att studera i Lund. I Lund 
är hela staden ett universitet men i Skövde är det begränsat så man vet alltid vart man ska 
vända sig och man får en verklig och personlig kontakt med lektorerna och inte bara e-post 
vägen. Jag trivdes jättebra på Högskolan i Skövde.  

- Efter Lund flyttade jag till Stockholm för att söka jobb. Jag ringde bland annat till 
Stockholm stad och frågade om deras logistik, vilket det inte var många som visste något om. 
Så småningom kom jag i kontakt med deras logistikkonsult som jobbade med citylogistiken 
och genom honom fick jag mitt nuvarande jobb som logistikstrateg. Stockholm stad behövde 
en person med logistikkompetens när de skulle upphandla ett nytt system för stans 
transporter, och det blev jag!  

Logistiskt nytänkande 

- Det mest spännande med logistiken är nytänkandet, att se saker ur olika perspektiv, att 
träffa människor med helt olika tankar och möta så många olika smarta lösningar på 
problem. För det finns ju aldrig bara en lösning.  

Kasewa Dabagh, före detta student, logistikstrateg, Stockholm stads utvecklingsavdelning 

Idag har Kasewa startat en egen konsultverksamhet för att erbjuda sina tjänster inom 
logistikområdet. Du kommer med största sannolikhet att träffa Kasewa som gäst under din 
utbildning och höra henne berätta mer om sin spännande situation. 
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