
 

 
"… expert på brytsystemet... ” 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag heter Paul Lindholm och jobbar på Kulörlab med brytsystemet och 

kulörframtagning. Jag sitter på supporten och är databasadministratör 

för alla kulörer och är mjukvaruexpert för brytprogrammet. Vi är tre på 

labbet som jobbar nära varandra med kulörframtagning, men mest är 

jag i datavärlden och ser till att våra kunder får receptuppdateringar per 

bredband. 

På g just nu: 

Jag är involverad i ett projekt som heter PIM. Jag delar upp alla våra 

färgkartor utifrån vad det är för kulörer och färgkartor och lägger in 

informationen i Excel. Anledningen är att vi ska byta affärssystem och 

det här blir en del av det nya systemet där all information ska ingå – 

som färgkartor och kulörer. 

 

Bäst 2015 

Det var när jag var med i projektet för Color Planner. Tillsammans med flera andra testade jag bland 

annat lösningen för att hitta eventuella buggar och för att se hur den fungerade i olika webbläsare. Jag 

sitter även med i något som heter Software Group Expert Team, där jag provar och testar olika 

brytprogram. Det är riktigt kul, och nu har vi Color Planner uppe på våra hemsidor där man kan ladda 

upp det rum man vill ha, välja kulörer och sedan skriva ut, spara eller skicka vidare via sociala medier.  

Fokus 2016  

Jag testar mjukvaror och det är det jag kommer fortsätta syssla med 2016. Vi är ett gäng från Sverige, 

Finland, Polen, Estland och Ryssland som träffas ett par gånger per år för att diskutera mjukvaror, 

maskiner, specktrofotometers och allt som hör med brytsystemet. Marknaden ändras ju hela tiden, så 

det gäller att hänga med.  

Det här gillar jag att göra när jag är ledig: 

Jag brinner för scouterna och är ledare i Västertorps scoutkår. Jag har varit scout i hela mitt liv, men 

tog ett break när jag fick min son. Nu är grabben 9 år, han ville prova på och han tyckte det var kul, så 

då blev jag ledare igen. Vi är ute i skogen, gör övernattningar, åker på läger och hajk. Det är bra 

värderingar och mycket friluftsliv, man lär sig saker och har kul. 
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