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Vi forbedrer  
hverdagen til folk 
gjennom innovasjon og teknologi, 
sammen med de beste hodene i landet

DERFOR STÅR VI OPP OM MORGENEN



Entusiastiske kunder,  
utvikling for våre ansatte og  
inspirasjon for en hel bransje

  VI SKAL I DENNE RETNINGEN



STRATEGISKE MÅL 
2016 - 2020



I 2020 er vi 120-150 ansatte, 
omsetter for en 
kvart milliard og forblir  
uavhengig
Vårt mål er vokse til 120-150 kick-ass folk, og så beholde denne størrelsen.  Da er  
vi store nok til å få engasjerende oppdrag og være proffe internt, og små nok  
til å være agile og at hver enkelt betyr mye. På veien dit vokser vi helst organisk,  
og saktere fremfor å ansette feil.
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Verdiene er de egenskapene ved  
kollegaene våre som vi setter pris  
på hver dag, og som driver Capra  
i riktig retning. Vi bruker verdiene 
til å ta beslutninger
For eksempel hvem vi skal ansette, hva vi gjør når noen har det vanskelig hjemme,  
hvem som går raskest opp i lønn, og hvordan vi fremstår hos kunden.



ÅPEN – Vi er uformelle, ærlige, sier i fra og lytter

USELVISK – Vi er inkluderende, og vi bryr oss

LÆRENDE – Vi lærer mye og fort, og vi lærer bort

STOLT – Vi har yrkesstolthet og føler eierskap

FLEKSIBEL – Vi har fokus på frihet og er åpen for endringer



ÅPEN
VI ER ENGASJERTE, POSITIVE, 
OG SKAPER GLEDE OG  
ENTUSIASME RUNDT OSS

VI KOMMUNISERER ÆRLIG,  
TYDELIG OG EKTE, OGSÅ HVIS VI  
FORVENTER Å MØTE MOTSTAND

VI AKSEPTERER AT NOEN  
ER UENIGE, OG VERDSETTER  

FLERE SYN. VI LYTTER TIL  
RÅD OG TILBAKEMELDINGER

VI DELER INFORMASJON  
SOM PRINSIPP, MED  

MINDRE NORSK LOV  
SIER AT VI IKKE KAN

VI SIER I FRA HVIS DET ER  
NOE VI IKKE TRIVES MED, OG  

TAR HELST TAK I DET SELV

VI DYRKER FLAT 
STRUKTUR OG ER
NULL OPPTATT AV 
TITLER OG PRESTISJE



USELVISK
VI BIDRAR SOSIALT OG ER 
INKLUDERENDE, UAVHENGIG 
AV BAKGRUNN OG ERFARING

VI BRYR OSS OG TAR VARE  
PÅ HVERANDRE, OGSÅ NÅR  
NOEN HAR DET VANSKELIG

VI TRIVES MED EN GRAD AV  
FRIVILLIGHETSKULTUR, OG SAVNER  

VERVENE FRA STUDIETIDEN

VI UNNER OG  
FEIRER ANDRES  

SUKSESS

VI STØTTER EN GOD BESLUTNING,  
SELV OM DEN IKKE ER BEST FOR  

AKKURAT OSS. VI FÅR ANDRE TIL Å  
SKINNE, OGSÅ KUNDE-KOLLEGAER

VI SPØR OM 
HJELP, OG 
HJELPER GJERNE



LÆRENDE
VI ER NYSGJERRIGE, ENDRINGSVILLIGE 
OG INTERESSERT I ANDRES SYNSPUNKTER. 
VI UTFORDRER KUNDEN OG ER VILLIG TIL 
Å BRYTE NORMER FOR Å SKAPE 
MEST MULIG VERDI

VI TØR Å TA STANDPUNKT SELV  
OM UTFALLET ER USIKKERT, OG  
GJENKJENNER RASKT BEHOVET  
FOR Å REVERSERE

VI ØNSKER OG KLARER Å LÆRE  
MYE OG FORT OG TRIVES MED  

Å LÆRE BORT OG STYRKE  
ANDRES PRESTASJONER

VI ER NYTENKENDE 
OG KREATIVE, OG 

FINNER NYE, BEDRE 
MÅTER Å LØSE 

VI SØKER KONTINUERLIG  
FORBEDRING I ALT VI GJØR,  
OG UTFORDRER ETABLERTE  

SANNHETER OG PARADIGMER 

VI EKSPERIMENTERER 
NÅR DET ER 
ROM FOR DET



STOLT
VI OPPSØKER ARBEID, GJØR 
OPPGAVER UOPPFORDRET OG 
IGANGSETTER AKTIVITETER 
UTENFOR EGEN ROLLE – TAR 
ANSVAR FREMFOR Å FÅ ANSVAR

VI FULLFØRER DET VI HAR PÅBEGYNT,  
OG ER TYDELIGE I OVERLEVERINGER  
AV RESULTATET. VI UTRETTER MYE AV 
DE RETTE TINGENE PÅ KORT TID

VI KOMMER NÅR VI SIER VI  
SKAL KOMME, OG GJØR DET VI  

SIER VI SKAL GJØRE

VI INNRØMMER FEIL,  
RETTER DEM OPP IGJEN, 

OG VOKSER PÅ DET

 VI ER LØSNINGSORIENTERTE, 
OG GJØR TILTAK FREMFOR Å 

STOPPE OPP VED HINDRINGER

VI ER FAGLIG DYKTIGE 
OG LEVERER HØY 
KVALITET.



FLEKSIBEL
VI AKSEPTERER AT OMSTENDIGHETENE 
IKKE ALLTID ER OPTIMALE, AT VI IKKE 
ALLTID KAN GJØRE OSS FLID, OG AT 
VI IKKE ALLTID KAN VÆRE FORBEREDT

VI EVNER Å SE DET STORE BILDET,  
OG IKKE HENGE OSS OPP I UBETYDELIGE 
DETALJER. VI TENKER KOST/NYTTE, OG 
HVA SOM ER DET BESTE FOR HELHETEN

VI VERDSETTER FRIHET TIL Å VELGE  
EGEN FREMGANGSMÅTE, AKSEPTERER  

ALTERNATIVE ARBEIDSMÅTER OG  
LEGGER FÅ FØRINGER

VI HÅNDTERER STRESS 
UTEN Å BLI 

OPPRØRT, UFIN 
ELLER DIKTATORISK

VI ER BEVISSTE PÅ AT KUNDEN 
BETALER FOR TIDEN, OG BRUKER 

DEN DERFOR TIL Å MAKSIMERE 
VERDISKAPING

VI VISER GRÅSONE 
FREMFOR 
SVART-HVITT-
TANKEGANG
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Vi ønsker å tenke selv  
fremfor å ha regler 
Hvis kunden og du er happy, 
er Capra happy

  
FRIHET KOMMER ALLTID MED ANSVAR FOR Å TA KLOKE VALG



• Vi styrer selv avspasering hvis vi har jobbet for mye i en periode
• Vi jobber hvor vi vil så lenge kunden er happy
• Vi styrer egne kompetanse- og hardwarebudsjetter. Det betyr at vi kan
 reise på hvilke kurs og konferanser vi vil
• Vi får de lisensene vi vil ha og vi får dekket kostnader  
 for AWS-eksperimentering
• Vi har ingen obligatoriske internaktiviteter – vi styrer tiden vår selv

EKSEMPLER PÅ FRIHET HOS OSS ER



Vi har noen begrensninger  
på frihet. Et eksempel er  
at vi stort sett tar ferie  
når kundene tar ferie
Vår omsetning er timene hos kundene i et marked med betydelig prispress.  
Vi har ingen eksterne investorer, og lever utelukkende av driften. Prosjekter  
off-site og tjenestesalg vil her gi mer frihet over tid.



I Capra er informasjon 
åpen med mindre den 
åpenbart ikke bør 
være det
Hensyn til personvern og norsk lov generelt er eksempler på det siste.



Hvis du brenner for noe får du  
mulighet til å lede eller delta, og  
dermed lære, selv om det kan  
forsinke utfallet – vi spør bredt om  
engasjement fremfor å håndplukke

Alle får tilgang på planer, status, fremdrift og resultater. Dette gjelder både  
strategisk, taktisk og operativt. Det er opp til hver enkelt i hvor stor grad du  
vil påvirke.



Vi beholder rettigheter til egne  
ideer og konsepter som vi jobber  
med på fritiden og som ikke faller  
inn under Capras anvendelsesområde
  
Den appen eller SaaS-løsningen du bygger er din og bare din.



Vi verdsetter 
work/life balance
I Capra er det null press på overtid. Du velger selv om du vil gå topptur  
eller jobbe mer.
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VI ER KOMPETANSE, 
IKKE KAPASITET

Vi ønsker at kunder skal benytte oss fordi vi kan noe spesifikt, ikke for å få  
«en til». Vi tar helst roller der vi kan ha stor påvirkningskraft.



Vi slåss for verdiskapning, 
og tør å påpeke dårlige  
valg fra kunden
  
...men vi er kloke nok til å innse når vi skal gi oss.



VÅRE FAGOMRÅDER 
Systemutvikling er  
kjernen i det vi  
driver med



Vi er landets fremste på  
teknisk arkitektur og bruk  
av AWS til utvikling av nye  
løsninger

  

Teknisk arkitektur handler både om å velge riktig og implementere fornuftig.  
For skreddersøm med Java vil public cloud og AWS spesifikt gi store fordeler  
knyttet til tjenesteutvalg, skalerbarhet, kost og time-to-market. 



Vi har et engasjerende  
frontend fagmiljø med  
fremtidsrettet fokus, slik at vi
bedre kan nå ut til sluttbrukere 

  

Dagens teknologier muliggjør rikere løsninger på alle platformer som gjør at det  
arbeidet vi utfører til hverdags kan nåes og brukes av alle.



Vi er bransjeuavhengig, og åpen for  
både offentlig og privat virksomhet.  
Fellestrekk ved våre kunder er at teknologi  
er forretningskritisk, de har evne til  
omstilling og er modne

Vi jakter på prosjektene som gir oss bratt læringskurve.



• Norges system for e-valg
• Nye forretningsmodeller med IoT/IoS
• AI og bot-teknologi for kundekommunikasjon
• Nasjonal reiseplanlegger
• Integrasjonsplattform for digitale strømmålere
• Nytt Folkeregister
• Lagerbeholdning i sanntid for apotekene
• CO2-reduksjon fra landbruket
• Interaktiv TV
• Landsdekkende felles forsikringsregister
• e-handelsplattform for global maritim bransje

VI JAKTER PÅ  
OPPDRAG der vi  
kan utvikle oss og  
der vi kan påvirke,  
og der vi kan skape 
stor forretningsmessig 
eller samfunnsmessig 
verdi



Vår viktigste leveranse er 
kompetanse til prosjekter 
under kundens ledelse
Vi er som oftest flere hos kunden, slik at vi får jobbet sammen med andre  
Capra-konsulenter hver dag.



Vi satser strategisk på  
leveranseprosjekter  
vi kan gjennomføre off-site

Vi har utviklet vår egen modell, skreddersydd SaaS, og vi er overbevist om at  
vi kan levere bedre, billigere og raskere enn det markedet er vant til.



Vi tilbyr også en tjeneste  
der vi hjelper kunder med  
paradigmeskifter innen bruk 
og utvikling av teknologi
For eksempel «Fra smidig til NoOps» og «On-premise til sky». Dette medfører kortere  
perioder med planlagt frekvens hos flere kunder, fremfor å ha én fast rolle hos  
én kunde.



Vi bruker underkonsulenter  
for å øke leveransekraft og  
booste topp- og bunnlinje

Underkonsulenter skal ikke undergrave brandet vårt. Derfor filtrerer vi godt,  
og bruker dem kun i tilsvarende roller som vi ville tatt selv.



Vi er leverandøruavhengig og  
pusher verken produkter eller lisenser,  
men har preferanser innen teknologi, 
open-source og metoder

Sky, NoOps, containere, immutable infrastructure, mikrotjenester, graf  
og kontinuerlige leveranser er eksempler. Vi unngår helst konfigurering av  
standardprodukter. 



VI ØNSKER Å VISE 
VEI OG INSPIRERE EN 
HEL BRANSJE. 



• Gjennomføre fagsamlinger der vi åpent inviterer til deltakelse også utenfor selskapet
• Invitere kunder og samarbeidspartnere til vår årlige konferanse CapraCon
• Holde foredrag på eksterne konferanser (for eksempel JavaZone og Smidig)
• Delta i proof of concepting og testing av idéer for oppstartsselskaper
• Bidra til gjennomføring av og snakke på meet-ups og i communities  
 (for eksempel Oslo Software Architecture, javaBin, JavaZone, NDC, Smidig, React Meetup,  
 Lean Forum Oslo og Oslo Lean Meetup)
• Engasjere oss i standardiseringsarbeid, oversetting av materiale og kvalitetssikring  
 av nye publikasjoner, artikler og fagbøker
• Videreutvikle åpen kildekode i prosjekter, legge ut løsninger som åpen  
 kildekode, og aktivt gi tilbakemelding på andres bidrag
• Dokumentere og bleste om både god og dårlig praksis på faglige fora
• Kurse studenter i temaer som konsulentrollen, Getting Things Done, programmeringsteknikk, 
 skybasert infrastruktur og DevOps
• Være Miljøfyrtårn og klimanøytral
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CAPRA SKAL VÆRE NORGES  
BESTE ARBEIDSPLASS FOR
 TOPP 25% 
AV IT-KONSULENTENE I LANDET



Norges beste arbeidsplass  
for oss er der vi kan ha den  
bratteste læringskurven

Tradisjonelle virkemidler som barista, massasje, lunchkokk og spillrom er  
nice-to-have, men har liten effekt når vi stort sett tilbringer tiden hos kundene  
(selv om det er fint for de få som sitter på kontoret vårt).



Brattest læringskurve er et  
konkurransefortrinn, for  
både konsulenter og kunder

Capra har valgt å satse på høy kompetanse. Skal vi her konkurrere over tid må  
vi være bedre på læring enn konkurrenter. Vi er konsulenter fordi vi liker å lære,  
og kunder trenger høy kompetanse. Vinn-vinn. 



FANTASTISKE KOLLEGAER
UTFORDRINGER I OPPDRAG
ROM FOR VEKST UTENOM

BRATTESTE LÆRINGSKURVE FÅR VI MED



FANTASTISKE KOLLEGAER

Fantastiske kollegaer er, eller blir 
fort, topp 25% på sitt område. 
Capra ansetter kun disse.
  



FANTASTISKE KOLLEGAER

FAG

X-FAKTOR

Topp 25% har den unike  
kombinasjonen av faglig tyngde,  
konsulentgenet og et brennende 
engasjement for å dele.



• Motivert for og viser evne til bratt utvikling
• Attraktiv for kunder i dag (eller åpenbart innen 3 mnd)
• Skaper tillit i oppdrag
• Oppsøker og responderer på feedback
• En vi har lyst til å jobbe på prosjekt sammen med
• Kan tilpasse deg forskjellige kunder og deres  
 rammebetingelser
• Har mastergrad hvis du er ny, og/eller erfaring  
 og resultater hvis ikke

som et minimum...

FANTASTISKE KOLLEGAER



• Faglig spydspiss – blant de beste i landet på ditt  
 område
• Kundene slåss om deg
• Skaper stor entusiasme i oppdrag og endrer  
 paradigmer 
• Veileder andres utvikling
• Brenner for å bygge
• En vi har lyst til å henge med på kveldstid
• Ønsket som foredragsholder på konferanser

Vi sikter høyt. 
De flinkeste har flere av 
disse egenskapene:

FANTASTISKE KOLLEGAER



FANTASTISKE KOLLEGAER

Vi har ekstrem takhøyde, 
men du må kunne oppføre deg 
som folk selv om du er superflink
  
Hvis du er uhøflig eller dyrker renkespill og ryggdolking er Capra ikke for deg.



FANTASTISKE KOLLEGAER

Mangfold og likeverd 
er en åpen dør
  
Topp 25% er selvsagt uavhengig av kjønn, legning, alder, etnisitet og religion,  
men du må kunne norsk/svensk.



UTFORDRINGER I OPPDRAG

Hvis du er helt ny som 
konsulent setter vi deg  
ikke alene i oppdrag
  



UTFORDRINGER I OPPDRAG

Hos oss kan du si nei til  
oppdrag som ikke vil gi deg  
en bratt læringskurve
Vi sier også nei som selskap til rammeavtaler, kunder og oppdrag der det er  
usannsynlig at vi vil vokse, f.eks. grunnet gammel teknologi, utdatert metodikk  
eller lite inspirerende arbeidsmiljø.



UTFORDRINGER I OPPDRAG

Capra forventer at din læringskurve 
som et minimum holder følge  
med fagområdet og markedet
Ellers oppstår det gap mellom kompensasjonsnivå og din markedsverdi for Capra.  



LÆRING

I OPPDRAG}
TID

UTFORDRINGER I OPPDRAG

I Capra får du utfordrende 
og varierte oppdrag som 
gir deg bratt læringskurve 
og som reflekterer 
utvikling i markedet



• Gjøre oppdrag for kunder som satser på moderne  
 teknologier, metoder og konsepter. Vi avslår gufs  
 fra fortiden
• Ha engasjerte selgere som jakter på oppdrag som  
 passer akkurat deg, og som alltid involverer deg i  
 vurderingen av oppdraget. Du kan si nei hvis du  
 tror oppdraget ikke gir deg mulighet til å vokse

Utfordringer i oppdrag får 
du ved å...

UTFORDRINGER I OPPDRAG



• Ta roller i oppdrag hvor du gjør en forskjell og  
 påvirker retning. Vi har særdeles attraktiv kompetanse,  
 og ønsker ikke å kun utgjøre ekstra kapasitet
• Aktivt forvalte levetiden på oppdrag  
 (og forventningsstyre kundene deretter). Vi tror  
 12-24 mnd normalt sett er nok i samme rolle/oppdrag.  
 Hvis kunden ønsker forlengelse men vi ikke tror  
 læringskurven kan forbli bratt, trekker vi deg heller  
 ut og prøver å erstatte med noen andre som kan  
 lære i akkurat den rollen

Utfordringer i oppdrag får 
du ved å...

UTFORDRINGER I OPPDRAG



LÆRING

TID

UTFORDRINGER I OPPDRAG

I Capra kan du oppnå så 
bratt læringskurve du  
ønsker, fra den som følger 
markedet til den som gjør 
deg til landets flinkeste



• Fokusere. Vi satser på et begrenset antall fagområder  
 – Centers of Excellence. Vi vil kunne mest om noe  
 fremfor litt om mye
• Jobbe med kollegaer som er spydspisser i landet
• Ta ansvar for utvikling av kollegaer og selskapet.  
 Vi er små nok til å være smidige, og vi gjør  
 plass til deg hvis du brenner for noe 
• Inspirere omgivelsene våre, bl.a. gjennom deltakelse  
 i communities og open source-initiativer 

Vekst utenom oppdrag  
får du ved å...

ROM FOR VEKST UTENOM



• Forvalte fritt ditt eget kompetansebudsjett
• Gjennomføre årlig internkonferanse – CapraCon,  
 med høyt nivå på både interne og eksterne  
 foredragsholdere
• Bruke tilbud om mentoring, oppfølging og støtte  
 til karriereplanlegging etter eget ønske leke med  
 ny teknologi. Capra dekker for eksempel kost for  
 eksperimentering med AWS og andre lisenser  
 du måtte trenge, og vi har et kick-ass IoT/IoS-rom

Vekst utenom oppdrag  
får du ved å...

ROM FOR VEKST UTENOM



Brattere læringskurve er en  
investering i din egen  
markedsverdi, og fører til et større 
mulighetsrom for karrierevalg



Hvis du vil bli flinkest krever  
det betydelig og smart innsats 
også utover oppdraget

40 timer er en tilfeldig mengde, og sjelden nok hvis du vil bli best i landet. 



I Capra kan du vokse lenge, men 
Capra trenger ikke være for  
alltid. Vi hjelper deg kontinuerlig 
med å nå dine karrieremål 
  
Mens du er her jobber vi beinhardt for at du skal utvikle deg og smile hver dag. At  
du er attraktiv for andre anser vi som en selvfølgelighet, og du kan utnytte vårt nettverk  
til å gå videre hvis vi ikke klarer å utfordre deg lenger eller du f.eks. vil jobbe i en linje.
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Topp 25% forventer og  
fortjener høy kompensasjon 
for høy verdiskapning 

Med høy kompensasjon kommer det høye forventninger. Du får vite det fort hvis  
vi mener du underpresterer, og vi hjelper deg selvsagt med å finne tilbake.



Totalpakken du får i Capra  
skal tilsvare markedsverdien 
din – for Capra
  
Markedsverdien for Capra finner vi ved å stille to spørsmål:  
1. Hva ville vi tilbudt for å ansette en tilsvarende person? 
2. Hva ville vi tilbudt deg for å bli?



Fellesgoder i CAPRA

til fri disponering
Du får dekket kostnader
til så mange du ønsker 

Du får alle du trenger

for deg og din partner
Alle kostnader dekket

til fri disponering

PERSONLIG 
HARDWAREBUDSJETT

SERTIFISERINGER LISENS BONANZA

HELSEFORSIKRING

YRKESSKADE- OG 
GRUPPELIVS- 
FORSKRING

AWS EKSPERIMENT

INTERNETT HJEMMEFRI MOBILBRUK

PERSONLIG 
KURSBUDSJETT



Vi skal aldri aktivt 
underkompensere 
i Capra
  
Hvis vi ansetter noen med tilsvarende markedsverdi for Capra med bedre pakke,  
skal vi proaktivt justere deg opp ved neste tidspunkt. Det skal vi også hvis vi har  
andre grunner til å mene at markedsverdien din har gått opp.



Noens pakke vil øke raskt på  
grunn av meget bratt læringskurve, 
bidrag internt (= verdi for Capra) 
eller høy etterspørsel
  
Andres pakker vil stå stille. Uansett skal din pakke hele tiden reflektere markedsverdien 
din for Capra. Det reflekterer også resultatene du skaper både eksternt og internt.



Målet med kompensasjon i Capra  
er at du får det du mener du  
fortjener, og at du slipper å  
tenke på det 
  
Hvis fokuset ditt utelukkende er å maksimere lønn, finnes det selskaper med mer  
passende modeller for deg.



Kompensasjon skal  
oppleves som forutsigbar 
og rettferdig
  
Et viktig virkemiddel er at lønnsmodellen er enkel og utelukkende koblet til 
egne resultater.



•  Vi ønsker å være i fakturerbart arbeid
•  Vi ivaretar bratt læringskurve
•  Vi bidrar til å videreutvikle et selskap  
 som tjener penger

CAPRA VIL OPPNÅ  
FØLGENDE EFFEKTER 
MED LØNNSMODELLEN



Lønnsmodellen består av  
grunnlønn + målbonus (ved oppnådd 
faktureringskrav) + superbonus (ved 
fakturering utover 100 %) 
  
Faktureringskravet er satt slik at det skal være rom for å kunne ivareta bratt  
læringskurve og være syk uten at du mister forutsigbarheten.



Vi kompenserer også for betydelig  
intern innsats utover 100 %,  
hvis innsatsen reduserer  
læringskurven din  
  
Kompensasjonen skjer i form av forutsigbare tillegg på siden av lønnsmodellen,  
og er knyttet til den spesifikke rollen du tar på deg.



Vi rangerer ikke internt, og det er  
ingen opp-eller-ut-modell. Vi vil  
at alle her skal være topp 25%,  
og at vi hjelper hverandre med å  
holde oss der og bli stadig bedre  
  



THE CAPRA WAY


