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– Inom idrotten talar man om vikten av trä-
ning, coachning och målsättning. Detsamma 
gäller för arbetslivet, men termerna är utbyt-
ta mot utbildning, feedback- och medarbe-
tarsamtal och målstyrning. Men kontentan är 
densamma, säger Fredrik Christiansson.

– Tillsammans med lojala och fantastiska 
kunder har vi i flera olika steg utvecklat den 
digitala plattform som idag stöttar de strate-
giska HR-processerna, säger han.

Det Talent Management-system som Net-
competence erbjuder har som mål att hjälpa 
företag att utveckla sina medarbetare till att 
prestera sitt bästa.

– Företagen har behov av att veta vilka 
kompetenser som finns internt och hur dessa 
långsiktigt kan utvecklas. Vi har haft en otro-
lig tillväxt de senaste åren och tredubblat vår 
omsättning sedan 2011 till över 30 miljoner. 
Det är ett ökat fokus på de humana frågor-
na och företagen värderar sina medarbeta-
re mycket högre idag. Sannolikt hänger det 
samman med den ökade konkurrensen om 
kunnig personal, säger Fredrik Christians-
son.

Och nu spänner bolaget ytterligare musk-
ler. I början på oktober förvärvades bolaget 
av norska Infotjenester AS, ett förvärv som 
binder samman två starka aktörer till Skan-
dinaviens ledande HR-leverantör.

– Vi blir en komplett leverantör av opera-
tiv och strategisk HR, våra kunder kan få allt 

från en källa och därmed i högre grad kunna 
fokusera på utveckling av medarbetarna istäl-
let för administration och förvaltning.

Netcompetence SaaS-lösning för Talent 
Management, Netcompetence Talent Portal 
består av fem moduler: lärande, dialog, mål, 
kompetens och succession. Alla modulerna 
är fullt integrerade med varandra. Idag har 
bolaget över 100 kunder och 300 000 slutan-
vändare världen över och portalen är översatt 
på 21 språk.

– Jag är övertygad om att medarbetaren är 
ett företags viktigaste tillgång. Det är något 
som jag ser bevis på varje dag och det är ock-
så grunden i vårt system.

Ett av våra ledord är enkelhet och en 
molnbaserad produkt och ett responsivt 
gränssnitt gör systemet just enkelt och smi-
digt att använda var man än befinner sig och 
oavsett om man använder en dator, mobil 
eller surfplatta, säger Fredrik Christiansson.

Läs mer på Netcompetence.se

Trots stora tekniska landvinningar 
har de nya utmanarna i banksektorn 

bara lyckats ta tio procent av marknaden 
på de 30 år som passerat sedan finansmark-

naden avreglerades. De traditionella storbankerna tjänar 
över hundra miljarder – de nya, mindre aktörerna tjänar 
tillsammans under 10 miljarder.

Men om vi blickar framåt kommer det hända lika mycket 
inom de kommande fem åren som det gjort de senaste tre 
decennierna. Anledningarna till det är flera. Framförallt är 
teknologin så pass bra idag att det nu är mycket enklare att 
byta leverantör av finansiella tjänster – här ser vi till exem-
pel att BankID och möjligheterna att signera digitalt har 
betytt mycket. Vi har idag en mycket hög digital mognad 
bland användarna.
En annan avgörande faktor för skiftet i finansbranschen är 

nya regelverk. Inom ett par år träder det nya betaltjänst-
direktivet i kraft i Europa, det så kallade PSD2. Det är på 
många sätt en grundlagsförändring, en fundamental väx-
ling, som helt kommer att förändra förutsättningarna för 
att kunna erbjuda finansiella tjänster. Bankernas viktigaste 
monopol, det vill säga den egna kunddatan, kommer att 
falla – således kommer arenan öppnas upp för andra aktö-
rer att på kunds begäran kunna hämta ut all information 
och komma med goda råd. 

På hemmaplan i Sverige har vi samtidigt alltid haft goda 
förutsättningar för att utveckla smarta, digitala finans-
tjänster. Vi var tidigt ute med smarta lösningar – ett tyd-
ligt exempel är det för oss självklara bankgirot, som inte 
alls är en självklarhet i många andra länder. Dessutom har 
vi en gedigen finansiell infrastruktur som gör det enkelt att 
bygga vidare. 

Ett bra exempel är vår digitala lånetjänst Froda som skapat 
nya möjligheter på en kreditgivningsbransch som tidigare 
varit ganska otillgänglig för småföretagare. Där det tidi-
gare varit en mer eller mindre etablerad sanning att små-
företagare inte har mycket att hämta hos de traditionella 
bankerna i fråga om lån utan snarare hänvisats till vän-
ner, familj eller ta belåna sitt hus – men nu finns möjlighet 
för småföretagare att få ett lån med rimliga villkor på fem 
minuter via Frodas tjänst. 

Det är något som också är bra för samhället i stort, efter-
som det är hos småföretagarna som tre av fyra jobb skapas. 
Det är två år sedan som vi lånade ut vår första krona. Idag 
har vi lånat ut över en kvarts miljard. 
Således ser vi att saker och ting kan gå väldigt snabbt.

NICKLAS STORÅKERS 
vd Pricerunner och driver NS Intressenter 

Vi har idag en mycket hög digital mognad bland användarna

NICKLAS STORÅKERS

FÖRETAGSPRESENTATION

SLÅENDE LIKHETER 
INOM IDROTTEN & ARBETSLIVET

Det ska vara enkelt 
att vara en bra 

arbetsgivare.
Det säger Fredrik 

Christiansson, VD, för 
Netcompetence, och 
gör en liknelse med 

idrotten.

Medarbetaren
är företagets 
viktigaste tillgång.

Fredrik Christiansson

VD Philip Wendelin 
Försäljningschef Henriette Wendelin 
Produktion WENDELIN MEDIA
Tel 040-665 56 56
Email info@wendelinmedia.com
wendelinmedia.com

Distribution Svenska Dagbladet  
Tryck V-tab, 2017 Tidningen trycks på miljövänligt 
papper.

WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner 
som utformar och producerar ämnesorienterade 
tematidningar under titeln INNOVATION som
distribueras i ledande svensk dagspress. Vi arbetar  
med marknadskommunikation med inriktning på 
content markering & native advertising som  
förmedlas både i print och digitala kampanjer.
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Björn Candler, Head of Product Management på Wolters Kluwer och Gunnar Johansson, Portfolio Manager.

Capego, Wolters Kluwers molnbaserade pro-
gram, effektiviserar arbetet för alla inom 
redovisning, bokslut, skatt och revision. 
Capego bygger på ett smart och intuitivt 
arbetsflöde, inbyggd planering och kontroll 
och sömlös tillgång till all nödvändig data. 
När rutinartade moment går snabbare frigörs 
kapacitet som istället kan läggas på affärsut-
veckling, rådgivning och kundrelationer.

Capego Bokslut är redan lanserat. Nu 
handlar det om att införliva övriga program 
och utveckla och lägga till funktioner i mil-
jön.

– Det vi ska göra som programvaruleve-
rantör är att erbjuda lösningar som sparar tid 
för våra kunder och hjälper dem i rådgivar-

rollen, säger Björn Candler, Head of Product 
Management på Wolters Kluwer.

Det framtida Capego kommer till exempel 
att föreslå lösningar i systemet: ”Din klient X 
kommer sannolikt att få ett överskott på 20 
procent. Det kan vara idé att göra ett prov-
bokslut i förväg så att klienten i god tid kan ta 
ställning till hur det ska disponeras”.

– Våra kunder behöver också kunna 
leverera råd i digital form. Mer samverkan 
är ytterligare en komponent i branschens 
omställning, säger Björn Candler.

Capego kommer att på olika sätt bidra till 
detta genom delade kalendrar och liknande. 
För att alla ska kunna få en gemensam bild 

ska det också bli möjligt att bjuda in sin kon-
sult, klient eller revisor i systemet.

Gunnar Johansson, Portfolio Manager, 
påpekar att Capego effektiviserar inte bara 
byråernas arbete utan även företagens.

– Där används programmen oftast mer 
sällan och nyttan av det intuitiva arbetsflödet 
är kanske ännu större.

– För att kunna utnyttja ett program fullt 
ut ska man inte behöva behärska alla detaljer, 
menar han. Det ska vara så självinstruerande 
som möjligt.

– Capego lyfter hela tiden fram det som är 
viktigast i varje steg och guidar användaren 
genom processen. ”Avancerade” funktioner 
är inte längre så komplicerade att använda.

JOBBA SMARTARE NÄR 
BRANSCHEN FÖRÄNDRAS

Det vi ska 
göra är att erbjuda 
lösningar som 
sparar tid för våra 
kunder och 
hjälper dem 
i rådgivarrollen.

FÖRETAGSPRESENTATION

Precis som samhället i övrigt genomgår redovisnings- 
och revisionsbranschen en stor omställning. 

Att arbeta och sköta praktiska saker digitalt har på bara 
några år blivit en självklarhet. Men när kontakten 

människor emellan ersätts av automatiska funktioner 
behöver vi odla våra relationer på andra sätt.

TEXT: KARIN ANDRÉEN OLSSON   BILD: MICHAEL LEVIN

DETTA ÄR CAPEGO

• Capego är ett molnbaserat pro-
gram som hjälper dig att leverera 
tjänster av hög kvalitet till dina kun-
der och intressenter. I Capego sam-
las den funktionalitet du behöver för 
att vara effektiv i ditt arbete med 
bokslut, skatt och revision, med ett 
komplett och säkert dataflöde mel-
lan processerna och tillgång till all 
information var du än befinner dig.

• Capego har utvecklats i tätt sam-
arbete med olika användare för 
att funktionalitet, navigation och 
användarupplevelse ska skapa ökad 
produktivitet.

• Genom en koppling till Fortnox 
hjälper dig Capego att automatisera 
flödet mellan löpande redovisning 
och bokslut.

• Efter Bokslut följer Skatt i början 
av 2018, därefter första steget i nya 
byråstödet Capego Teamwork och på 
sikt hela programportföljen.
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Söker du en superhjälte till din 
ekonomiavdelning men har 
svårt att hitta rätt person?

Lugn, du är inte ensam. EQonomy är
specialister på rekrytering av  
affärsorienterade ekonomer. Vi hjälper dig!

Exempel på roller vi hyr ut och rekryterar:

•   Controller – Business, Financial, HR, Sales,
     Inköps, Projekt, Koncern, BI mfl
•   Controllerchef
•   Business Analyst
•   Redovisningsekonom
•   Redovisningsansvarig/chef
•   Koncernredovisningsekonom
•   Koncernredovisningschef
•   Ekonomiansvarig/chef/CFO

Kontakta oss direkt på 073 521 65 37
Det är Christina som svarar när du ringer!

www.eqonomy.se

– Affärssystem har alltid varit ett verktyg 
för att automatisera arbetsuppgifter, digita-
lisera information, göra beräkningar, faktu-
rera och skapa ordrar. Tack vare den mobi-
la utvecklingen kan nya användargrupper 
och befintliga användare själva få tillgång 
till information, beslutsunderlag och utföra 
nya arbetsuppgifter. Denna demokratisering 
av information och sannolika effektivisering 
av beslutsgången skapar nya och bättre resul-
tat, säger Christina Skogster Stange, VD för 
Jeeves.

Jeeves kunder är ofta företag i tillväxt, de 
har gått upp en storlek antingen genom ökad 
försäljning eller förvärv.

– Vi fungerar som en mycket bra partner i 
de här sammanhangen, Jeeves är uppbyggt så 
att olika kunder ska kunna ändra systemet så 
att de blir unika på sin marknad, säger Chris-
tina Skogster Stange.

De förändringar och investeringar man 
gjort bakåt i tiden behöver man inte göra 
om. Vid uppgradering till nya versioner kan 
ny teknologi och lösningar adderas till utan 
att påverka tidigare inställningar och anpass-
ningar. Vi ser till att kunderna alltid är fram-
tidssäkra.

– Vi attraherar idag framför allt tillver-
kande industri, grossister och partihandel, 
service- och underhållsföretag. Det är kun-
der som gillar flexibiliteten och utvecklings-
potentialen i vårt system. Det är enkelt att 
integrera och lägga till funktioner i takt med 
att man växer och utvecklar sin verksamhet, 
säger Magnus Grönvik, Director Product.

Jeeves har idag installationer i 40 länder 
på 20 olika språk.

– Vi är ett medelstort bolag som samar-
betar med medelstora svenska företag som 
omsätter mellan 100 miljoner och två mil-
jarder. Vi är framgångsrika i det att vi job-
bar nära våra kunder och därmed blir det 
enkelt för oss att fånga upp frågeställningar 
från deras verklighet och vardag vilket i sin 
tur driver vår utvecklingsprocess.

Jeeves befinner sig på samma sätt som 
många av deras kunder i en stark expan-
sionsfas.

– Under 2016 och 2017 har vi lagt grun-
den och under nästa år så tror vi på en till-
växt mellan 7-10 procent. Vår konsultverk-
samhet har procentuellt vuxit mest och vi har 
expanderat vår kundsupport, säljkår, ekono-
mi- och marknadsavdelning. Utvecklingen 

har gått fort de senaste åren men det finns 
fortsatt stor utvecklingspotential med mobi-
litet, IOT, (internet of things), och machi-
ne learning. Företag som växer och behöver 
koppla samman fler enheter som ska koordi-
neras har behov av stöd från ett fungerande 
affärssystem. Där information tidigare kan-
ske var en fråga om makt så handlar den idag 
om att vara ett synnerligen kraftigt konkur-
rensmedel. Inte minst i det att företaget kan 
upprätthålla tempo och effektivt för att få ett 
bättre beslutsunderlag.

FÖRETAGSPRESENTATION

AFFÄRSSYSTEM PÅ DINA VILLKOR
Affärssystemet kan 
hålla stora mängder 
information i minnet 

utan att för den delen 
bli trött. Det kan 

hantera, presentera 
och processa all 

information för att ge 
underlag och för att ge 

tid till medarbetarna att 
ägna sig åt försäljning, 

innovation och 
affärsmässiga beslut.

Magnus Grönvik Christina Skogster Stange

Olika kunder  
ska kunna ändra 
systemet så att de blir 
unika på sin marknad
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MERCURI INTERNATIONAL

SÄLJCHEFS-
UTBILDNING

Deltagarnas betyg
4,8p/5p

Ge dina medarbetare 
en Certifierad Säljchef 
i julklapp!
Välkommen till Mercuri Internationals Säljchefsutbildning. Ett omsorgsfullt framtag-
et program som utrustar dig som säljchef, eller blivande säljchef, med rätt verktyg för 
att leda dig själv och ditt team. Hos Mercuri International Business School utvecklas 
du och byter erfarenheter under ledning av konsulter som specialiserat sig på just 
säljledarskap. Du får tillgång till de senaste rönen, tränar case mot skådespelare och 
bygger ett nätverk med personer i liknande ställning i näringslivet. Efter utbildningens 
slut blir du certifierad säljchef. Dagens säljklimat ställer höga krav, så ge dig själv rätt 
förutsättningar att lyckas med en ny uppdaterad verktygslåda. 

Behöver du ta ett större grepp om din organisation, så har Mercuri International 
över 50 års erfarenhet att designa och implementera skräddarsydda utbildnings-
program till kunder i mer än 50 länder och på över 30 språk. Hör av dig till oss på            
info@mercuri.se, så hjälper vi dig att hitta rätt.  

annons ekonomi ver 2.indd   1 2017-11-09   15:44:36



Vi har över tjugofem års erfarenhet i bran-
schen – och vår programvara är både stabil 
och driftsäker. I vår integrerade helhetslös-
ning, även kallad omnikanallösning, ingår 
affärs-, butiks-, och e-handelssystem. Varje del 
går att använda separat om du så vill.

Gardeco Affärssystem fungerar såväl för 
butikskedjor som för fristående butiker och 
e-handel. I och med att vi utvecklar och äger 
vår egen mjukvara, behöver du inte känna dig 
osäker inför framtiden. Med sikte på ett långt 
samarbete driver vi tillsammans med våra 
kunder produkten mot gemensamma mål. 
Programmet som levereras är detsamma för 
alla kunder, driften blir på så sätt både pro-
blemfri och stabil. I licensen får du tillgång 
till samtliga rutiner. På så sätt kan ditt före-
tags systemlösning lätt vidareutvecklas vid till 
exempel expansion eller när nya behov upp-
står. Saknas några funktioner, skräddarsyr vi 
kompletterande lösningar. 

Vårt samarbete med Nordiska Kompani-
et är ett bra exempel på hur en skräddarsydd 
lösning från oss kan se ut. Här har vi integre-
rat vårt butikssystem med NKs förmånspo-
ängsfunktion, NK Nyckeln. Efter en grund-
lig certifieringsprocess är Gardeco Fackhan-
del ett NK-certifierat butikssystem. Med vårt 
lättanvända butikssystem för fackhandel, kan 
du utföra många funktioner såsom: betal-
ning med flera kort och flera valutor vid ett 
och samma köp, presentkort och tillgodo för 
butikskedjelösningar. Bonusklubb finns med 

funktioner för hantering av medlemmars 
bonusbelopp, utskick av bonuscheckar med 
mera.

Butikslösningen innehåller också ett back-
officesystem med kund- och leverantörsres-
kontra, order och statistik, samt integrerad 
redovisning. Vårt kontaktregister komplette-
rar kundregistret, så att du på ett mycket smi-
digt sätt kan följa upp kunders förfrågningar. 
Om till exempel en vara är på väg in, kan ett 
meddelande skickas automatiskt till kunden 
samma stund det levereras in i systemet. Med 
vårt unika påfyllnadssystem kan du få förslag 
på inköp som baseras på tidigare försäljning 
eller behov. På så sätt säkerställs att du har 
rätt varor i din butik. Som standard finns 
funktioner för inköp mot centrallager, samt 

lokala inköp. Rutinen 
Lagerorder används om 
varor ska skickas mellan 
butiker. Butikerna kan 
också på ett enkelt sätt 
ta del av andra butikers 
information inom sam-
ma kedja, detta kan till 
exempel vara lagerstatus. 
Systemet innehåller även 
en kraftfull rapportgene-
rator som är integrerad 
i systemet. Med hjälp av 
rapportgeneratorn kan 
du enkelt ta fram statis-
tik. Gardeco E-handel är 

helt integrerad med Gardeco Affärssystem. 
Detta innebär att artiklar som administreras, 
automatiskt uppdateras i webben, och att lag-
da webborder skapar kundorder i affärssyste-
met. 

I och med att all information sparas i affärs-
systemet, finns det obegränsade möjligheter 
att senare ta fram statistik och att utföra upp-
följningar. Vid internationell försäljning kan 
betalningen ske i flera olika valutor. Det finns 
också möjlighet att göra e-handelslösningen 
flerspråkig. Med vårt CRM-system kan du 
lätt bjuda in till events, skicka erbjudanden, 
nyhetsbrev och ta fram statistik om dina kun-
der.

Läs mer på www.gardeco.se  

FÖRETAGSPRESENTATION

HELHETSLÖSNING FÖR DIN AFFÄR 
affärssystem – butikssystem – e-handel

Gardeco Affärs system 
- all information på ett 

ställe. Du slipper ar-
beta i parallella 

system som innebär 
extra administra-

tion och risk för fel-
registreringar. Allt 

hänger ihop – affärs-
system, butikssystem 

och e-handel. En 
helhetslösning för din 

affär helt enkelt! 

Vi rbjuder enkla 
APIs till entreprenörer 
som snabbt vill testa 
sina idéer genom att 
utveckla prototyper

Kontakta oss!
Tel: 08-6949560 

Mail: info@gardeco.se
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– Vi lever i en allt mer föränderlig och kom-
plex värld, som utmanar moderna företag att 
jobba med innovation på en helt annan nivå 
för att fortsätta vara framgångsrika. Tiden då 
företag kunde förlita sig på Fun Fridays och 
bean bags för att anses vara innovativa är för-
bi. De stora företag som idag är ledande inom 
innovation management har väldigt praktis-
ka, systematiska och även systemiska tillvä-
gagångssätt för att jobba med innovation, 
säger Per Scherdin, Marknads- och portfölj-
direktör Amadeus Scandinavia.

Man vet aldrig var en bra idé kom-
mer ifrån. Ingen avdelning eller företag har 
monopol på innovation. Det handlar om att 
föra samman individer som tänker olika, 
men som agerar tillsammans med nyfiken-
het och övertygelse. 

– Vi strävar mot att utnyttja våra anställ-
das talanger tillsammans med styrkan hos 
en bredare community som tex våra kunder, 
partners och startups. Vi ser även att endast 
en bra idé har lite värde. Vad som ger mest 
värde är teamet, som effektivt kan genomfö-
ra idén.

Därför är Amedeus innovationsprogram 
uppbyggt för att involvera alla anställda i 
hela organisationen och på att fokusera på 
att snabbt omvandla idéer till verklighet, eller 
avveckla dem. 

– Internt är vårt fokus att jobba tillsam-
mans med våra kunder för att genom pilot-
projekt och experiment utveckla koncept till 
verkliga lösningar. Vi jobbar tex med fle-

ra initiativ med Copenhagen Airport som 
handlar om passagerarflöden och queue 
management. Vi gör även ett experiment 
med Asian Messaging Platform Line för att 
se om resenärer skulle vilja köpa reseproduk-
ter genom den här kanalen., säger Per Scher-
din och fortsätter:

– Externt jobbar vi med flera program 
med partners och startups. Amadeus Ven-
tures har investerat i startups som jobbar 
med resande och teknik inom områden som 
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FÖRETAGSPRESENTATION

GLOBAL TEKNIKINNOVATÖR
KOPPLAR IHOP RESEBRANSCHEN

Amadeus är det tionde 
största börsnoterade 

mjukvaruföretaget i 
världen enligt 

Forbes och en global 
teknikinnovatör med 

lösningar och tjänster 
som kopplar ihop 

resebranschens 
ekosystem – från flyg-
bolag, tågoperatörer, 
hotell, resebyråer till 

flygplatser och 
resenärer – vid resans 

alla skeden. 

tex Artificial Intelligence, Predictive Analy-
tics, the Internet of Things, Ground Transit. 
Den senaste startup vi investerade i var Lon-
don-Barcelona baserade AVUXI, som rankar 
populariteten av alla platser på jorden.

Amadeus Innovation Partners, ett annat 
externt program gör det möjligt att samarbe-
ta och experimentera med innovativa start-
ups. Ett exempel är Civic, en identity mana-
gement solution baserad på blockchain och 
biometrics technology.

– Amadeus Travel Sandbox erbjuder enk-
la APIs till entreprenörer som snabbt vill tes-
ta sina idéer genom att utveckla prototyper. I 
maj initierade vi det första travel hackathon i 
Sverige där 100 deltagare under en helg sam-
arbetade för att hitta lösningar till resenärers 
problem. Det vinnande teamet, WTF Travel, 
utvecklade en jättebra website på bara några 
timmar genom att använda Sandbox.

Den slutliga komponenten av Amade-
us innovationsprogram är sex prioriterade 
teman, baserade på  kundernas behov, mark-
nads- och tekniktrender likväl som den rikt-
ning Amadeus önskar ta. Dessa teman är 
Improved Conversion, Extended Content, 
Operations and Performance, Messaging 
Platforms , Blockchain for Travel and Dis-
truptive Models.  

– Vi tror att det finns en enorm potential 
för innovation  i resebranschen och vårt mål 
är att stärka och stödja den här utvecklingen, 
säger Per Scherdin.



Ålandsbanken Private 
Banking är till för dig 
som uppskattar både 
omtanke och ett 
personligt bemötande.
Kontakta oss om du behöver hjälp med något av följande:

• Planering av utlandsflytt
• Förmögenhetsförvaltning
• Generationsskiftesplanering
• Självrättelse
• Ägarplanering och bolagsstrukturer
• Försäljning av bolag

Varmt välkommen!

Vi går vår egen vägVälkommen till oss på Ålandsbanken Private Banking.  www.alandsbanken.se/privatebanking

Stockholm: Stureplan 19, tel. 08-791 47 20, pbstockholm@alandsbanken.se  Göteborg: Kungsportsavenyen 1, tel. 031-333 45 00,  
pbgoteborg@alandsbanken.se  Malmö: Carlsgatan 3, tel. 040-600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se
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Svenska bolaget Qvitoo har skapat en tjänst 
där företagets kostnadshantering helt och hål-
let automatiseras. Idén föddes ut upphovs-
mannen Henrik Feldts egna erfarenheter av 
kvittostrul.

– Som företagare upptäckte jag snabbt hur 
ångestfyllt, tidskrävande och frustrerande var 
att hantera kostnader. Då bestämde jag mig att 
lösa det, helt enkelt, säger han.

Spolar man fram bandet ett årtionde så har 
han lösningen färdig. Qvitoo har han utveck-
lat tillsammans med partnern Mikko Lappa-
lainen.

– Under årens lopp har vi fått ett bra hum 
om hur man bygger system för människor. 
Första versionen släpptes för två år sedan och 
nu lanserar vi en ny, uppdaterad version. Det 
är ett helt webbaserat kostnadshanteringssys-
tem som funkar lika bra i mobilen som i webb-
läsaren. Systemet gör automatiskt rätt avdrag 
och löneutbetalningar med korrekta momssat-
ser – således behöver man som användare ald-
rig oroa sig för att göra fel, säger Henrik Feldt, 
och fortsätter:

– Systemet är skapat av företagare, för före-
tagare. Och som företagare vill man ju läg-
ga tid på sin kärnverksamhet. Vi har använ-
dare som rapporterar att Qvitoo har reduce-
rat deras administrationstid med upp till till 
två tredjedelar, vilket så klart känns mycket 
positivt. Komplexa skatteregler blir därmed 
extremt enkla.

Den nya versionen av Qvitoo har dessutom 
en chattfunktion.

– Det innebär att man nu kan tala direkt 
med sin redovisningskonsult och direkt kom-
mentera kvitton, attestera fakturor och på så 
sätt hela tiden få helt färska ekonomirapporter 
löpande och slipper att få efterhängande rap-
porter.

Vilka andra funktioner hittar man i nya 
Qvitoo?
– Som företag har man nu möjlighet att få en 
postbox i centrala Stockholm dit du kan få alla 
dina dokument och fakturor. Dessa förs direkt 
in i systemet så att du kan attestera och god-

känna meddetsamma i appen. Den här lös-
ningen går också att integrera med till exem-
pel bankgirocentralen så att utbetalningar och 
bokföring sker automatiskt. Alla dokument 
sparas sedan digitalt i ett arkiv som man enkelt 
får en överblick, samtidigt som vi också givet-
vis sköter den fysiska lagringen av dokument. 

Inför den nya versionen av applikationen 
har teamet tagit en ordentlig sväng tillbaka till 
ritbordet, för att kunna bli ett komplett och 
smidigt system för hantering av både fakturor 
och kvitton.

– Qvitoo ska vara det självklara valet för 
små och medelstora företag, som vill förenkla 
sin administration och bokföring, säger Hen-
rik Feldt.                     Läs mer på qvitoo.com

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRENKLAD KVITTOHANTERING 
MED DIGITALT VERKTYG

Alla som driver företag 
vet vilken huvudvärk 
det kan vara att han-

tera bokföring av kost-
nader. Samtidigt har 

det länge saknats bra 
system för just dessa 

aspekter av företagan-
det. Fram tills nu.

Spara med 10% årsränta

UpplandsSpar ger dig ett mycket flexibelt sparande till bästa sparränta. Du öppnar 
ditt konto enkelt och snabbt genom inloggning med BankID. Det kostar inget att 
öppna ett konto. På Sparkontot har du möjlighet att göra obegränsade fria uttag och 
insättningar.

HÖG SPARRÄNTA
Några av de bästa sparräntorna i 
 Sverige

GOD KREDITVÄRDIGHET
Enligt UC har UpplandsSpar god kredit-
värdighet

INGA AVGIFTER
Fria insättningar och uttag på ditt spar-
konto

HÖG SÄKERHET
Säker personlig inloggning med BankID

Vi på UpplandsSpar ser fram emot att välkomna dig som kund! 

www.upplandsspar.se

IK I  I A I . Upplands par AB är registrerat hos inansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet ( : 99). Insatta medel används för
finansiering av Bolagets moderbolags, Uppland Kapital ABs, verksamhet. De inlånade medlen ska användas för investeringar i koncernens verksamhet eller
placeras i räntebärande värdepapper. Insatta medel omfattas inte av Lagom om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets
obestånd.
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Det finns fler sätt att få loss kapital.  
Gör som många andra och sälj allt från  
en enskild faktura till delar eller hela ert  
fakturaflöde. Flexibelt utan volymkrav  
för ett bättre kassaflöde.

ÄR DITT
FÖRETAG 
REDO ATT TA 
NÄSTA STEG?

ANSÖK PÅ
WWW.CREDSTEP.SE

LÅNA UPP TILL 300 000 KR HOS CREDSTEP
Vi handlägger snabbt och enkelt din ansökan online
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En kostnadseffektiv och administrativt enkel 
lösning kan vara att ta hjälp av en leverantör 
som erbjuder fondhotell.

– Regler och direktiv är till för andelsägar-
nas bästa och det är bra, men de bygger sam-
tidigt otroliga murar för den som vill starta 
en fond, säger Wahlstedt Sageryds VD Lin-
néa Wahlstedt. Wahlstedt Sageryd har mer än 
25 års kunskap och erfarenhet av att utveck-
la portföljsystem,sätta upp och driva back- 
och middleoffice för institutioner, fondbolag, 
kommuner och landsting samt diskretionära 
förvaltare.

Listan på ekonomiska, regulatoriska, orga-
nisatoriska och administrativa krav är lång.  

– För att starta ett fondbolag krävs hund-
ratals sidor av dokumentation. Tillsammans 
med alla de andra funktioner, rollbefattning-
ar och specialistkompetenskrav som måste 
säkerställas, är detta förenat med stora kost-
nader och inte minst ett mycket tidskrävande 
löpande arbete. 

– Man får räkna med kostnader på minst 
3 miljoner per år för att starta och driva ett 
fondbolag, sett till alla de funktioner som 
måste finnas för att säkerställa verksamheten, 
säger Linnéa Wahlstedt. För att klara de för-
sta åren innan det förvaltade kapitalet blivit så 
stort att fondavgiften täcker kostnaderna krävs 
en kassa på 10-15 miljoner kronor.

Effektiva datasystem är grunden för hela 
finansbranschen idag, från administration, 

bokföring och rapportering till uppföljning 
och analys.

– De senaste åren har vi investerat 11 mil-
joner kronor i utvecklingen av vårt portfölj-
system IVAR med målet att IVAR ska vara ett 
högteknologiskt, automatiserat och heltäck-
ande system för transaktionens hela livscykel, 
säger Linnéa Wahlstedt.

Nu erbjuder WS-gruppen även fondhotell-
tjänst.

Den nya tjänsten innebär i korthet att fon-
den startas och sätts upp inom ramen för 
Wahlstedt Sageryd – gruppens fondhotell och 
sedan outsourcas kapitalförvaltningen tillbaka 
till beställaren.

– Istället för att sätta upp ett eget fondbo-

lag med alla de funktioner och tjänster som 
krävs så kan man här ta del av befintlig spe-
cialistkompetens, bespara sig tid och dessut-
om dela på de fasta kostnaderna som regel-
verken medför. Som fondhotelleverantör med 
tillstånd att bedriva fondförvaltning kan vi 
erbjuda en kostnadseffektiv fullservicelösning 
så att den som vill förvalta fonder kan foku-
sera på själva kapitalförvaltningen. För små 
aktörer blir fondhotellet en öppning i den 
inträdesmur som omger fondbranschen idag. 
Vi startar fonden, skickar in de ansökningar 
som krävs och skriver avtal med kunden om 
själva förvaltningsfunktionen. Vi har märkt ett 
stort intresse för den här lösningen och jag är 
övertygad om att efterfrågan på tjänsten kom-
mer att öka ännu mer, säger Linnéa Wahlstedt.

Redan för drygt 10 år sedan utvecklade Scan-
Doc den första versionen av morgondagens 
system för elektronisk hantering av leveran-
törsfakturor - BillBox. 

– Det var den första helt renodlade moln-
tjänsten för att processa leverantörsfaktu-
ror från A till Ö. Vi var först ut på markna-
den även med affärsmodellen – att ta betalt 
endast för exakt förbrukning av antalet pro-
cessade fakturor. Inga krångliga debiterings-
system som våra kunder måste ägna tid för att 
sätta sig in i. Det är ett koncept som gett fram-
gång både för våra kunder och för oss, säger 
Thomas Åsén,marknadsansvarig på ScanDoc.

I början av året introducerades BillBox3, ett 
helt nytt system som ersätter BillBox. Sys-
temet kommunicerar mycket snabbt har en 
vidareutvecklad attestdel och bildhantering.

– Med det digitala arkivet för dokument-
hantering som standard kan man enkelt bifo-
ga ett kvitto, följesedel, deltagarlista eller andra 
dokument till en faktura. Självklart kan du 
digitalisera och arkivera dina dokument i Bill-
Box utan att behöva koppla det till en faktu-
ra. Dokumenten kan klassificeras efter typ och 
kopplas till en specifik leverantör.

BillBox3 är effektivt, professionellt och 
enkelt att hantera.

– Systemet läser in samtliga fakturafor-
mat på marknaden i samma fakturaström och 
har språkstöd för företag med internationell 
anknytning, säger Thomas Åsén.

Inom BillBox finns smarta interaktiva 
kopplingar med så gott som samtliga ledan-
de affärssystem på den svenska marknaden. I 
affärssystemet kommer kunderna även åt fak-

turabilden, vilket ses som en mycket praktisk 
funktion. 

– Medarbetarna på ekonomiavdelningen 
kan ägna sig åt mer utvecklande arbetsupp-
gifter än att manuellt registrera fakturor och 
skicka runt pappersfakturor i organisationen, 
konstaterar Thomas.

Fakturaregistreringen och bokföringen blir 
mer effektiv genom BillBox logiska registre-
ringsbild. Mallar hjälper dig med bl.a. konte-
ring, EU-moms, automatisk fördelning mellan 
olika kostnadsställen och periodisering. Bill-
Box lämpar sig särskilt väl för företag som är 
decentraliserade och hanterar komplexa flö-
den. 

– Exempel på sådana kan vara bygg- och 
fastighetsbolag eller andra bolag inom entre-
prenadbranschen. Platschefen och andra med-
arbetare kan med hjälp av sin surfplatta eller 
annan mobil utrustning attestera och söka fak-
turor var dom än befinner sig.

BillBox3 vänder sig även till andra tjänste-
producerande företag och i kundstocken finns 
de flesta branscher representerade. Systemet 

opererar från det lilla företaget till det stora 
och används därför även av redovisningskon-
sulter.

– Det som är mest uppskattat är att de per-
soner som skall godkänna eller attestera fak-
turor snabbt får en överblick och kan kom-
plettera med nya konteringsrader, projekt och 
kommentarer som sedan är sökbara. Man kan 
också styra om fakturor, få utlåtanden intern 
och externt och vid behov använda sig av ett 
praktiskt ersättarsystem vid organisatoriska 
förändringar eller semester. 

BillBox starka sökmotor har ett inbyggt 
analysverktyg som i olika kombinationer av 
konton, kostnadsställe, projekt snabbt ger 
besked om nedlagda kostnader etc.

Men vi sitter inte still. Nya tekniker och 
funktioner är under utveckling.     

Kontakta gärna oss för en provtur!
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FONDHOTELL – EFFEKTIV
LÖSNING FÖR NYA BOLAG

INNOVATIVA LÖSNINGAR MED BILLBOX

Omfattande
regleringar gör det 

både dyrt och
tidskrävande att driva 

fondbolag. Det
tillkommer nya

regelverk hela tiden 
vilket skapar stora 

inträdesbarriärer till 
fondbranschen och 

driver kostnader på ett 
annat sätt än tidigare.

ScanDoc är ett 
Göteborgsbaserat inn-

ovativt företag som 
arbetar med 

administrativ logistik.
Företaget erbjuder 

produkter och 
tjänster som bidrar 

till tids- och kostnads-
besparande hantering 

av verifikat och 
leverantörsfakturor 

via internet.

Linnéa Wahlstedt

Thomas Åsén

Företag har massor att 
vinna på automatiserade 
rutiner för hantering av 
leverantörsfakturor

ScanDoc Administrativ Logistik AB 
Första Långgatan 20, 413 28 Göteborg 
Telefon: 0702-23 38 61, 031-711 41 41 
www.scandoc.se 
E-post: sales@scandoc.se

Fondhotelltjänsten 
innebär att man delar 
på de fasta kostnaderna 
som regelverken 
medför 



Är du ointresserad av 
tillväxtbolag?

Då är AktieTorget inget för dig.

EN MARKNADSPLATS BARA FÖR TILLVÄXTBOLAG

AktieTorget



– Många av våra kunder är bolag med stor 
internationell försäljning. Vi på A.B.S är en 
långsiktig partner som frigör kapital ur natio-
nella och internationella kundfordringar. 
Factoring är ett modernt finansieringsverk-
tyg som förbättrar ett bolags likviditet vilket 
medför många fördelar, däribland ökad kon-
kurrenskraft, säger Trond Dale som är CEO 
för den svenska verksamheten. 

A.B.S Global factoring är idag Tysklands 
största privatägda factoringbolag och utgör 
en global aktör med sitt huvudkontor i Wies-
baden. Koncernen har även kontor i länder-
na Schweiz, Österrike, Slovenien och Sverige

– Internationellt sett är factoring ett vik-
tigt hjälpmedel, inte minst för tillväxtbolag. 
Det är inte ovanligt med röda siffror som ett 
snabbväxande bolag, stora ordrar kan vara 
tuffa att klara av om man saknar en stark lik-
viditet. Kapital behövs inom bolaget för att 
kunna utföra inköp av material och maskiner 
samt för att kunna anställa fler människor – 
och vi erbjuder en effektiv lösning i form av 
fakturaköp. Dessutom kreditförsäkrar vi alla 
fakturor vilket medför att vår kund är skyd-
dad ifall slutkunden går i konkurs, säger 
Trond Dale.

Med sin globala närvaro är A.B.S en bra 
och pålitlig partner för bland annat exporte-
rande bolag.

– Vi har lång en erfarenhet av att finansie-
ra exportaffärer världen över och kan i dags-
läget erbjuda våra kunders dotterbolag sam-
ma finansieringslösningar. Det kan till exem-
pel handla om ett svenskt bolag som har dot-
terföretag i Norge, Danmark och Tyskland. 
För våra kunder är det viktigt att kunna ha en 
samarbetspartner för hela koncernen och här 
kan vi verkligen göra skillnad. 

Trond Dale anser att Sverige står inför en 
fortsatt stark tillväxt och framför inom indu-
strierna teknik och textil.

– Sverige är idag ett av de länder som, 
jämfört med sin storlek, har flest exportfö-
retag. Men ifall du är ett mindre företag och 
får kontrakt med en stor utländsk köpare är 
betaltider som 60–90 dagar inte ovanligt. Det 
räcker då inte att du har 30 procent margi-
nal på det du gör om du växer med 50 pro-
cent om året. Tillväxten riskerar att stanna av 
istället för att pengarna arbetar för dig menar 
Trond.

A.B.S Factoring har en avgift, för alla 
tjänster och prissättningen är densamma 

oavsett vart i världen slutkunden sitter.
– För oss är våra kunders kunder väldigt 

viktiga, vi anpassar alltid våra rutiner och 
processer i enlighet med de relationer våra 
kunder har med sina kunder.

A.B.S erbjuder fakturaköp för fysiska 
mottagna varor och/eller levererade tjänster 
där motparten är ett kreditvärdigt företag. 

– Vi är en långsiktig samarbetspartner 
och vi ser alltid till att kapitalet arbetar och 
att bolagen kan nå sin fulla utvecklingspoten-
tial, avslutar Trond.

Genom fakturaköp 
stödjer A.B.S 

Factoring dagligen 
ambitiösa tillväxt- och 

exportbolag med
 likviditet och 

trygghet. 

GLOBAL PARTNER FÅR 
KAPITALET ATT ARBETA

FÖRETAGSPRESENTATION

Vi är en långsiktig 
samarbetspartner 
och vi ser alltid till 
att kapitalet arbetar 
och att bolagen kan 
nå sin fulla 
utvecklingspotential

Stockholmskontoret etablerades 2013 med 
ansvar för den Nordiska marknaden.
A.B.S. Global Factoring grundades i Wies-
baden, Tyskland 1996 med visionen att 
skapa finansiella förutsättningar för bolag 
att växa. Sedan dess har vi specialiserat 
oss på företagsfinansiering genom faktura-
köp och har genom åren hjälpt hundratals 
företag att förbättra likviditeten och ta vara 
på sina tillväxtmöjligheter.
Idag är A.B.S. Global Factoring en global 
koncern med ca 100 anställda i fem länder.

www.absfactoring.se

Trond Dale, CEO för den 
svenska verksamheten
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Hur vet ni att inte alla resurser 
är uppbokade?

Addovation implementerar IFS Application för tillver-
kande företag och serviceföretag med personal ute 
på fältet. Vår expertis finns inom Field Service Man-
agement och resursplanering, därför behöver du 
inte vara orolig att hjälpen inte skulle dyka upp när 
dina kunder som mest behöver den. 

AFFÄRSSYSTEM SOM GER KONTROLL

WWW.ADDOVATION.COM

HJÄLP ÄR PÅ VÄG! 
ELLER?
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– Den digitala utvecklingen ställer krav på alla leverantö-
rer att vara relevanta, snabba och lättillgängliga. Det gäller 
även oss och därför har vi kombinerat fakturautförandet 
med inkasso för att vara med på hela kundresan. Vår fort-
satta utveckling handlar om att säkerställa att kommuni-
kationen är sammanhållen och mer interaktiv och att våra 
kunders slutkunder kontinuerligt får en bättre kundupple-
velse, säger Katarina Dahlbäck, Head of Scandinavia Posti 
Messaging. 

Fakturan bör inte bara på ett enkelt sätt tala om hur 
mycket och när kunden ska betala den, fakturan kan ock-
så innehålla information som genererar ett mervärde, och 
den bör också levereras på det sätt kunden vill, digitalt eller 
fysiskt.

Tekniken har drivit fram nya krav från konsumenterna 
om hur man vill ta emot fakturor, erbjudanden och infor-
mation. Våra kunder kan i dag välja hur man vill kom-
municera med sina kunder, vilken typ av budskap man 
skickar och hur detta ska nå kundgruppen, säger Kata-
rina Dahlbäck.

– Konsumenten är mer rörlig vilket gör behovet av att 
skapa en god kundrelation otroligt viktig. Vi har flera verk-
tyg som möjliggör för kunderna att skicka ut målgruppsan-
passade erbjudanden  direkt på fakturan, eller som extra 
sidor. 

OpusCapita har valt att utkristallisera ett eget bolag, 
Posti Messaging, för att hjälpa våra kunder ytterligare i den 
här utvecklingen.

Kundresan bygger långsiktiga relationer och därmed 
lönsamhet. Därför fokuserar vi nu på att vidareutveckla 
vår multikanallösning på Posti Messaging för fakturor och 
dokument och därmed fortsätta leverera kundmeddelan-
den till ett ökande antal kanaler genom smartare och mer 
interaktiva användargränssnitt, säger Katarina Dahlbäck.

Det många glömmer bort i fakturahanteringen är slut-
kundsupplevelsen. 

– Det finns en rädsla för att kräva in pengar, men finns 
det en tydlig och bra fakturaprocess så skapas också för-
utsättningar för bra kommunikation och relation mellan 
leverantör och kund, säger Olof Andersson.

En undersökning som Sifo gjort i Norge, Finland och 
Sverige på uppdrag av OpusCapita visar att mer än 30 
procent av företag avstår från inkasso, trots att den mis-
sade betalningen kan innebära en kreditrisk, och 58 pro-
cent av de tillfrågade är oroliga för att krav på betalning i 
tid kan skada kundrelationen.

Undersökningen baseras på frågor till 500 CFO:er, 200 i 

Sverige, 150 i Norge och 150 i Finland, om hur de ser på 
fakturahantering.

– I jämförelse med de nordiska grannarna så är Finland  
tuffast och samtidigt mest nöjda med sina inkassoproces-
ser, säger Olof Andersson, Product Manager Debt Collec-
tion på OpusCapita.

Med Order to Cash får OpusCapitas kunder hela faktu-
reringsprocessen under ett tak – från att skapa fakturan, 
fysiskt eller digitalt, skicka den via kundens valda kanal, 
till kundreskontra för att säkerställa betalning. Skulle den 
saknas då finns smart inkassohantering på samma plats.

– Våra kunder kan ställa krav på oss om hur processen 
ska fungera. Kunderna kan segmenteras så att om man till 
exempel har en vip-kund som inte betalat så ska den hante-
ringen börja med ett telefonsamtal, säger Olof Andersson.

I de allra flesta fall är oro för att förstöra en kundrela-
tion obefogad om man sköter det rätt från början.

– Fakturahanteringen bör ses som en kvalitetsstämpel. 
Om den fungerar så har man också lagt grunden till en 
lång och bra kundrelation. Många kunder reagerar inte 
negativt när de får en påminnelse, tvärtom. Vi sköter hela 
processen utifrån våra kunders perspektiv. Det gäller allt 
från hur faktura och påminnelser ska utformas och där vi 
får i uppdrag att koppla in vår inkassoservice. I slutänden 
är det ju  en god affär att se till att få betalt för sin vara eller 
tjänst. Det är nog ingen som skulle tycka att det var i sin 
ordning att gå in på en restaurang, beställa, äta och sedan 
gå utan att betala, säger Olof Andersson.
– Tillsammans med våra kunder och partners så utveck-
lar vi en innovativ omni-kanalplattform för att möta våra 
kunders behov av att kunna följa med på hela kundresan. 
När vi hanterar fakturaprocessen på rätt sätt och utnytt-
jar potentialen i Posti Messaging så är vi med och skapar 
goda kundrelationer, hela vägen från köp till betalning, 
säger Katarina Dahlbäck.

Fakturan är en frekvent använd 
kommunikationskanal mellan leverantör och kund, 

som OpusCapita har arbetat med i många år. 
Företagets verksamhet bygger på kommunikation 

som sänds ut, oavsett om det handlar om fakturor, 
avtal, reklam, erbjudanden eller nyhetsbrev.  

BÄTTRE 
KUNDUPPLEVELSE

MED RIKTAD
KOMMUNIKATION

FÖRETAGSPRESENTATION

Katarina Dahlbäck Olof Andersson 
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Brand Advocacy är, internationellt sett, det snabbast 
växande varumärkesområdet idag och inget annat 
tillvägagångssätt  värvar lika många nya kunder till 
samma låga kostnad. 

Men vad innebär då Brand Advocacy? Patrik 
Haggren, VD för Yadoux AB (Uttalas ”Jadoo”) som 
är Sveriges första renodlade Brand Advocacy-byrå, 
förklarar:

– En Brand Advocate, eller Varumärkesvän, är 
en person som aktivt pratar positivt bland vänner 
och bekanta och delar positiva omdömen om före-
taget på Facebook, Instagram med mera, utan för-
väntan på ersättning. Hen tycker helt enkelt myck-
et om företaget, dess produkter eller tjänster, säger 
han.

Denna grupp har förvisso alltid funnits kring 
företag med nöjda och engagerade kunder, men det 
som ändrats under de senaste 15 åren är framförallt 
de de tekniska möjligheterna för kunden att sprida 
kärlek och uppskattning bland sina vänner, via soci-
ala sidor och rejting-siter.

– Dessutom har företagens tekniska förutsätt-
ningar att identifiera, fånga upp och arbeta med sina 
Varumärkesvänner också utvecklats och förbättrats.

Enligt Patrik Haggren bör således varje företag 
som har nöjda och engagerade kunder arbeta med 
Brand Advocacy för att öka kundtillströmningen.

– Som konsument eller inköpare lyssnar vi idag 
allt mer på människor vi känner i valet av varumär-
ke såväl för B2C som B2B. Där vi tidigare visade 
stort förtroende för företag och leverantörer ligger 

detta förtroende nu till stor del hos våra egna nät-
verk, säger han. 

Att arbeta med Brand Advocacy innebär att före-
taget skapar program för de mest engagerade och 
lojala kunderna vilket ska leda till att kunder upp-
lever en större behållning av företaget – och före-
taget får fler nya kunder tack vare dessa lojala och 
engagerade kunder. Ett starkt och fungerande Brand 
Advocacy-arbete är alltid ömsesidigt mellan företag 
och Varumärkesvänner. 

– Processen börjar oftast med att man iden-
tifierar företagets Varumärkesvänner, till exem-
pel genom försäljningsdata och aktivitet på sociala 
sidor. Steg två är att involvera dem i att, till exempel, 
sprida nyheter om produkter/tjänster, bjuda in dem 
till event där de tar med sig vänner, be dem ”rejta” 
er och publicera resultatet eller, varför inte, be dem 
skriva fritt om varför de uppskattar er, era produk-
ter eller tjänster, förklarar Patrik Haggren, och fort-
sätter:

– Det sista steget är uppföljning och analys. Oav-
sett hur programmet för Brand Advocacy ser ut är 
det inflödet av nya kunder som är målet. För att följa 
och styra utvecklingen behöver företaget relevanta 
mätmetoder och nyckeltal, så som ROI.

Hur kan Yadoux hjälpa företag att bli bättre på 
Brand Advocacy?
– Yadoux arbetar med relationsstrategier och får 
företag och organisationer att växa utifrån en själv-
klar fråga – Hur ökar vi inflödet av nya kunder med 
hjälp av våra bästa kunder?, avslutar Patrik Hag-
gren.                                   Läs mer på www.yadoux.se

FÖRETAGSPRESENTATION

Idag är Brand Advocacy självklart för en stor andel av världens 
största företag så som Google, Dropbox, Playstation, Airbnb, Proc-
ter & Gamble med flera. Gemensamt för många företag, stora som 
små, är att de ofta identifierar sina Varumärkesvänner med den 
”gyllene frågan”, det vill säga Hur sannolikt, på en skala från 1 – 10, 
är det att du skulle rekommendera oss till någon du känner?
– Frågan är mycket intressant men i Sverige så har de flesta företag 
jag möter enbart sett frågan som en värdemätare på hur nöjd kun-
den är. Om frågan hade ställts av ett amerikanskt bolag skulle alla 
kunder som svarar nio eller tio bli inbjuda till en ny och fördjupad 
relation till företaget – företagets Brand Advocacy-program, säger 
Patrik Haggren. 

BRAND ADVOCACY 
– ERT VARUMÄRKES FAN CLUB

FOTO: PONTUS RUDOLFSON



– Att köpa sin bostad är ett stort beslut, men 
vi gör bolåneprocessen enkel. Vi hämtar 
exempelvis automatiskt information om fast-
igheten som ska belånas och ber kunden om 
kompletterande information direkt i ansö-
kan. Som kund slipper man manuell hand-
läggning och kompletteringar, säger Daniel 
Wahlström, Affärsutvecklingschef på Lands-
hypotek Bank.

Landshypotek Bank är en annorlunda 
bank. 180 år på nacken men relativt liten och 
har snabbt till att komma med nya kundlös-
ningar. Banken vilar på uppgiften för svens-
ka jord- och skogsbruket, men bygger också 
nya kundrelationer digitalt. Efter att ha gjort 
sig av med gamla system och satt in en helt 
ny IT-plattform öppnar sig nya lösningar och 
möjligheter både för banken och för kunder-
na.

– Dagens konsumenter är vana och för-
väntar sig en digital relation med sin bank. 
När vi bygger nytt slipper vi ta hänsyn till 
gamla system och processer och kan möta 
kunden där den är. Vi tror det är en bra grund 
för en stark relation, säger Daniel Wahlström.

Landshypotek Bank har precis börjat pre-
sentera sig på bolånemarknaden. Men redan 
har många hittat till banken, gått igenom den 

nya digitala låneansökan och blivit kunder. 
Den digitala ansökan har gjort huslånebytet 
från annan bank enkelt för många kunder.  

Utan förförståelse för ansökan kan många 
bereda hela sitt ärende själva helt utan några 
problem.

– Vi såg enkelheten redan när vi arbetade 
med testgrupper. Ett typiskt förfarande var att 
sökande sitter hemma vid köksbordet, öpp-
nar ansökan och sitt BankID medan medsö-
kande lagar kvällsmat. Hen signerar, laddar 
upp lönespecifikationer, hämtar in uppgifter 
från Skatteverket online och eventuellt annat 
som man får besked om under processens 
gång och efter 10 minuter är det klart. Inte 
ett enda papper behöver letas fram och hen 
behövde inte använda hjälpchatten. Sökan-
den får besked direkt och behöver inte vänta 
på någon handläggare som påföljande vecka 
begär in extra uppgifter och ska bereda ären-
det. Det enda som återstår är att vi godkän-
ner, berättar Merete Salmeling, chef Digitala 
kanaler och Innovation på banken.

Landshypotek Bank har tidigare öppnat 
nya digitala tjänster med gott resultat, bland 
annat digitalt sparande. I den nya bolånean-
sökan finns en tydlig och transparent pris-

sättning och ett enkelt gränssnitt som både 
i test och användning fått högsta betyg. Med 
detta öppnar man upp för en ny marknad - 
husägare utanför storstäderna.

– Vi ser till hela landet. Storstäderna är 
allt mer i fokus för andra banker. Men det 
behövs alternativ för kunderna även utanför 
Stockholm, Göteborg och Malmö, och vi har 
också möjlighet att erbjuda lån till allt fler. 
Våra kärnkunder inom jord och skog finns 
kvar och vi satsar parallellt för att bli också 
en ännu bättre bank för dem, säger Daniel 
Wahlström.

Landshypotek Bank 
har nu öppnat som 

bolånebank för 
husägare runt om i 
landet. Den anrika 

lantbruksbanken 
introducerar sig med 

en digital bolåne-
ansökan som sticker 

ut på dagens 
marknad. I den helt 

nya digitala lösningen 
kan kunden själv vara 

med och bereda sitt 
bolån och få besked 

i realtid.

ANRIK BANK TÄNKER NYTT 
FÖR BOLÅNEMARKNADEN

När vi bygger 
nytt slipper vi ta 
hänsyn till gamla 
system och processer 
och kan möta 
kunden där den är.  

FÖRETAGSPRESENTATION
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Daniel Wahlström och Merete Salmeling på Landshypotek Bank har presenterat en helt ny digital lösning för att ansöka om bolån.
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Det vet man på AS3, ett företag med över 
30 års erfarenhet av organisationsutveckling 
och chefscoaching.

– Ledare behöver jobba mer aktivt med 
både sin egen och sina medarbetares karri-
ärplanering. Det är dags att skrota det årliga 
utvecklingssamtalet och istället införa täta 
dialoger med fokus på kompetensutveck-
ling. På det sättet underlättar man rörlighet 
och karriärskiften, både inom det egna före-
taget och utanför, säger Susanne Askwall, 
Head of Executive services på AS3.

AS3 är specialiserade på att hjälpa före-
tag och enskilda ledare att hantera arbetsre-
laterade förändringar. Förändringstakten är 
snabb och den slår hårt mot hela verksam-
heter, som går under om inte förändringen 
hanteras i tid och på rätt sätt. Följden blir 
ofta att många blir av med sina jobb. 

– Det är inte längre försvarbart med 
långa ställtider på grund av omställning 
eller att fullt arbetsföra personer genom sin 
ålder ställs utanför arbetsmarknaden. Nej, 
åldersnoja och reaktiv karriärplanering hör 
inte hemma på morgondagens arbetsmark-
nad, säger Susanne Askwall.

AS3 ser hur ett modernt och innovativt 
ledarskap är avgörande för lyckade omställ-
ningar i företagens verksamhet.

– En organisationsförändring underlät-
tas om man vet hur vi människor i allmän-
het reagerar i samband med förändringar. 

Alla behöver utrusta sig med grundläggan-
de kunskaper om vad som händer med oss 
människor när vi ställs inför en förändring. 
Det motstånd som så naturligt först infinner 
sig behöver ändras till motivation. Genom 
en ökad kunskap, ökar sannolikheten att 
kraften i motståndet omvandlas till en posi-
tiv vilja att både medverka i och driva på 
förändringen.   

AS3 erbjuder också individuell chefs-
coaching, för ledare som vill arbeta proak-
tivt med sin karriär, ta ansvar och utveckla 
sin kunskap om förändringsledning.

– Coachningen är baserad på professionel-
la samtal, där reflektion är en viktig faktor. 
Vår metod beaktar de inre psykologiska pro-

cesserna som uppstår vid förändringar
Genom att vara tydlig med vägen fram-

åt och skapa givna ramar, inom vilka upp-
gifter ska lösas utifrån den egna förmågan 
och kompetensen, så skapas också förutsätt-
ningar för ett lyckat ledarskap och en bättre 
anpassning. 

– Idag är förändringstakten högre än den 
någonsin varit – därför måste man också 
skapa utrymme för misslyckande och se på 
dem som lärdomar, istället som för grund 
för bestraffning. Med tydliga processer så 
går det att jobba annorlunda med sin orga-
nisation och på det sättet korta alla ställtider 
och skapa ett livslångt lärande, säger Susan-
ne Askwall.

FÖRETAGSPRESENTATION

LEDARSTÖD I FÖRETAGETS
FÖRÄNDRINGSARBETE

För att företag och 
företagsledare ska 

kunna stimulera
 innovationer och 
konkurrera på en 

global, allt mer 
digitaliserad arena, så 
krävs det en ny typ av 

ledarskap och 
karriärplanering. 

Susanne Askwall
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GU Ventures har 60 nya innovativa start-
ups till vilka vi söker entreprenörer,  sty-
relseledamöter, investerare, kunder och 
samarbetspartners.

Vi har i 23 år utvecklat och finansierat in- 
novativa idéer med koppling till Göteborgs 
universitet. Det har vi gjort tillsammans 
med idégivare, team och investerare.

Att satsa på nya innovativa idéer är för-
knippat med hög risk och det tar tid att 
bygga upp framgångsrika och hållbara 

Letar du efter något nytt att satsa på?
företag, men det är värt det, såväl ekono- 
miskt som för samhället. Många av före- 
tagen förbättrar för oss genom att tillhan-
dahålla bättre, mer effektiva och miljö-
vänliga lösningar, behandla och förebyg-
ga sjukdomar, skapa förnyelsebar energi, 
odla anpassade livsmedel, osv. 

De lyckas tack vare dedikerade och kom-
petenta människor som gör sitt yttersta, 
samt kapital. Vår ambition är att bygga 
fler tillväxtföretag. Vill du vara med och 
satsa på nästa framgångssaga?

Från vänster: 
Sten R. Sörensen, 
vd Cereno Scien-
tific, Klementina 
Österberg, vd GU 
Ventures, samt 
Erik Gatenholm, 
vd och grundare 
Cellink. Foto: 
Ingela Vågsund.

-
FAKTA GU VENTURES
GU Ventures är ett holdingbolag 
helägt av svenska staten, för-
valtas av Göteborgs universitet, 
topprankas av UBI Global Index.

Är du intresserad av att satsa till-
sammans med oss för att bygga 
upp företagen, kontakta oss på: 
information@ventures.gu.se och 
på telefon 031-786 5153. Läs 
mer på:  www.guventures.com.

Sedan 2008 har du fått inte mindre än sju 
utmärkelser. Vad betyder dom för dig?

– Först och främst så blir jag väldigt glad, 
det är ett kvitto på att några har bedömt att 
det man gjort är så bra att man premieras. 
Utmärkelserna bygger ju inte på en kvalita-
tiv objektiv bedömning men jag gläds åt dem 
alla. Det är nog ett bekräftelsebehov som ald-
rig går över.

Liza Nyberg tillträdde som ny VD för Col-
lector Bank den 1 september i år. Det betyder 
att du nu går tillbaka till rollen som styrelse-
ordförande, känns det bra?

– Liza är den absolut mest lämpade, en rik-
tig drömrekrytering. Hon har exakt rätt bak-
grund och personlighet för det här jobbet, det 
är inte helt okomplicerat att driva bank. Hon 
har bland annat tidigare erfarenhet från Dans-
ke Bank och Landshypotek där hon var dri-
vande i att digitalisera banken. 

Har det varit svårt att släppa det operativa 
arbetet?
– Vi var väldigt noggranna i rekryteringen, 
det fick lov att ta lite tid. Eftersom vi arbetar 
tätt ihop så var det viktigt att hitta en per-
son som jag synkar med, att vi har samma 
värderingar och att personkemin stämmer. 
Så det är inte svårt att hålla fingrarna borta 
från det dagliga operativa arbetet. Vi disku-
terade detta innan och vi är helt överens om 
att hon får ropa när hon behöver mig. Jag 
kan bara konstatera att den operativa delen 
tog otroligt mycket tid, så i jämförelse har 

jag nu en riktigt bekväm och skön tillvaro.

Collector Bank har även fått en ny CFO, 
Maria Lykken Ljungdahl, som innehaft olika 
positioner inom Kinnevik under de senaste 10 
åren, senast som Head of Group Treasury på 
Modern Times Group, MTG AB. 

– Även detta är en fantastisk rekrytering. 
Hon har en perfekt bakgrund för ett växande 
bolag som Collector och dessutom en omvitt-
nat hög arbetskapacitet och digital förståelse.

I samarbete med Academic Work så startar 
ni en skräddarsydd traineeutbildning på tolv 
veckor. Det är femton deltagare som kommer 
att utbildas inom systemutveckling, med start 
i januari nästa år. Varför gör ni detta?

– Duktiga programmerare är en bristvara 
och vi vill ha de bästa vi kan hitta. Det här 
är ett spännande sätt att förhoppningsvis få 
skräddasydd kompetens till vår verksamhet. 
De som går den här utbildningen erbjuds jobb 
hos oss i ett år. Det här är ett pilotprojekt och 
om det faller väl ut så fortsätter vi. 

– Efterfrågan på den kompetensen är stor, 
alla behöver den. Vi är trots allt i ett bra läge, 
vi var tidiga på bollen och har redan 150 rus-
kigt duktiga utvecklare. I Göteborg sticker 
vi ut som ett tillväxtföretag med den senas-
te tekniken så det är många som vill arbeta 
hos oss.

Hur arbetar ni för att kollegerna ska 
stanna?
– Vi har en företagskultur som bottnar i en 

från början liten grupp, utmaningen är att 
hålla kvar den när man växer och på något 
förunderligt sätt så har vi lyckats med det. Vi 
pratar mycket om våra värdeord. Entrepre-
nörskap handlar mycket om att hitta nya lös-
ningar, engagemang innebär många gånger att 
man kanske inte väljer den enklaste vägen och 
eftersom vi arbetar i pengabranschen som är 

Med siktet inställt 
på nästa utmaning

Hon har drivit Collector 
Bank med ökad vinst 

varje år, två år i rad 
utsågs hon till Närings-

livets Mäktigaste Kvinna 
och i år fick hon 

utmärkelsen Årets 
kvinnliga grundare. Efter 

vad hon kallar en 
drömrekrytering så 

återgick Lena Apler i 
början av hösten till 

rollen som 
styrelseordförande.

Ska man 
tillbringa så mycket 
tid som man gör på sitt 
jobb så måste man 
trivas tillsammans 

ANNONS
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ETT ÖGONBLICK ...

PETER KIETZ, VD MERCURI

... Marlene Blomqvist, chef för 
Inhouse specialistområde Ekonomi 
– ett konsultföretag inom organi-
sationsutveckling, rekrytering och 
bemanning. 

I nära 50 år har konsult- och utbildningsföre-
taget Mercuri International hjälpt företag att 
lösa sälj- och ledarskapsutmaningar. Enligt 
Peter Kietz, vd, är det framförallt den utbred-
da digitaliseringen som utgör en stor utma-
ning för dagens säljkårer.

– Det räcker inte längre att bara lyfta på 
luren och ringa. En modern säljare måste 
vara aktiv i alla tillgängliga kanaler, säger han.

Dagens säljare måste dock fortfarande 
jobba med prospektering – men på nya sätt.

– Man måste ge sig ut på LinkedIn, Twit-
ter och alla de andra sociala kanalerna och 
delta i diskussioner och dela med sig av sin 
kunskap och sina perspektiv, som ett led i att 
marknadsföra sig själv. 

– Samtidigt får man inte glömma bort 
den personliga, mänskliga interaktionen med 
kunderna, menar Peter Kietz.

En säljare måste också kunna leverera ett 
mervärde för kunden.

– Kunden blir 
allt mer med-
veten vilket 
innebär att de 
inte längre för-
väntar sig att 

säljaren ska leverera all kunskap. Därmed för-
svåras säljarens uppdrag något, eftersom det 
inte längre bara handlar om att sälja en tjänst 
eller produkt utan också om att skapa en vär-
defull upplevelse för kunden.

I vår startar Mercuri Internationals nya 
säljchefsutbildning i Stockholm.

– Med den här utbildningen blir man cer-
tifierad Mercuri International säljchef. Här får 
man en inblick i digitaliseringens utmaningar, 
säljchefens roll, strategier, ledarskap och kom-
petensutveckling. Utbildningen ges i fem + två 
steg, totalt 13 dagar, säger Peter Kietz.
Läs mer om utbildningen och anmäl dig 

här: mercuri.se

Ni har tagit fram en modell för att hitta 
rätt person med rätt drivkraft för ekono-
miavdelningen, vad innebär det?
– Vi möter många företag som på ett eller annat 
sätt är under utveckling eller tillväxt. När före-
tag söker kvalificerade ekonomer efterfrågas, 
förutom ren ekonomikompetens, personer 
som vill arbeta proaktivt och nära affären. Vår 
modell syftar till att hitta rätt match mellan kan-
didatens drivkraft och kunden behov.  

Vad är det företag under förändring efter-
frågar hos ekonomen?  
– Alla företag behöver förändra sig, idag mer 
än någonsin. Utveckling kräver förändring 
och förändring kan ibland göra ont och påver-
ka alla delar av företaget. De företag vi har 
mest att lära oss av är de bolag där hela grun-
den för framgång är deras förmåga att han-
tera snabba förändringar, dvs. tillväxtbolag. 

Ekonomen behöver 
vara någon som kan 
känna av var företaget 
befinner sig i de olika 
tillväxtfaserna. Vi ser 
också att våra kunder 
efterfrågar ekonomer 
som är flexibla och kan 

hantera en hög förändringstakt för i en snabb-
rörlig värld finns det inget facit.

Vilka utmaningar har ekonomichefen i ett 
tillväxtbolag?
– Förutom att tillväxtbolag ibland har en hög 
personalomsättning, så behöver ekonomiche-
fen bygga upp en lagom struktur, med betoning 
på lagom. Det måste finnas processer, men blir 
det för stelbent, kan det hämma tillväxten. 

Hur ser rekryteringsbehovet av ekonomer 
ut?
– Vi upplever en stor efterfrågan Vår senaste 
undersökning visar att de som väljer att stanna 
på sin arbetsplats i första hand gör det för att 
de trivs med sina kolleger, utveckling är viktigt 
men ligger inte högst. Därför blir det allt vikti-
gare som arbetsgivare att arbeta med dessa frå-
gor för att attrahera och behålla bra personal.  

FÖRETAGSPRESENTATION

så omgärdat av myter och skrönor så är det 
otroligt viktigt att ha en hög moral och etik, 
både internt och externt. Det gäller allt från 
hur vi möter kunder och kolleger.

– Jag tror också att det är viktigt att ta till 
vara på den innovationskraft som finns i bola-
get, att vi uppmuntrar alla att komma med för-
slag och nya idéer. Dessa måste få gehör och 

man måste få lov att både testa dem i skarpt 
läge och man måste få lov att misslyckas. 

– När jag kommer in på kontoret så är det 
många leenden, det är ingen som släpar föt-
terna efter sig. Ska man tillbringa så mycket 
tid som man gör på sitt jobb så måste man tri-
vas tillsammans – och inte minst - det måste 
finnas gott kaffe!

ETT ÖGONBLICK ...

Samarbete. 
Innovation. 

Bättre resor.
30 år har Amadeus lösningar hållit resebranschen i rörelse – från sök till 

bokning, från prissättning till biljettering, från att hantera arbetssätt till 
kundupplevelsen. Idag hjälper vi våra kunder över hela världen att förbättra 

reseupplevelsen för miljarder människor varje år. 

Och vi har precis börjat. 

Vi är fast beslutna att göra framtidens resande ännu bättre – att koppla 
samman resebranschen, utnyttja ny teknologi och hitta nya sätt att göra 

resande än mer belönande – de kommande 30 åren.

Låt oss skapa framtidens resande
amadeus.com
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Ur vårt perspektiv 
är det centralt att hela 
tiden göra det där lilla 
extra, att vara den där 
partnern som ger 
kunden en bra upplevelse 
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– Det innebär en stor trygghet för bank-
kunden att kunna få etablera kontakt med 
verkliga och engagerade personer, säger 
Christian Lindahl, Head of Wealth Mana-
gement på Ålandsbanken i Stockholm.

Det personliga engagemanget märks inte 
minst i bankens Private Banking-tjänster.

– Istället för att fokusera på och erbju-
da färdiga paket så försöker vi i möjligaste 
mån att skräddarsy lösningar för våra kun-
der. Det innebär att vi måste vara lyhörda och 
transparenta och sedan utifrån en grundlig 
behovsanalys sätta ihop en anpassad lösning. 
Det innebär att vi inte heller lovar något som 
inte kommer att kunna levereras. Vi ser kon-
takten med kunderna som ett samarbete där 
vi kan dra nytta av varandra långsiktigt, säger 
Christian Lindahl.

Utöver förmögenhetsförvaltning så inne-
fattar Private Banking också finansiell plane-
ring och personlig banking och service.

– När det gäller finansiell planering så har 
vi hela 14 stycken dedikerade personer på 
banken, där hälften jobbar med skatte- och 
strukturfrågor och hälften har fokus på kre-
diter. Det är avsevärt många fler än vad andra 
banker har. Vi tycker det är viktigt att kun-
na erbjuda den här kompetensen eftersom 95 
procent av våra kunder är just entreprenörer. 
Således kan vi hjälpa till med alla frågor som 
rör bolaget: ägande, eventuella utlandsflyttar, 

guidning inför, under och efter företagsför-
säljning och så vidare. 

– Dessutom kan vi med våra flexibla kre-
dittjänster vara behjälpliga när kunden står 
inför till exempel investeringsbehov och lik-
nande, säger Christian Lindahl.

Personlig banking och service är just det 
– personlig. 

Kunder med en förvaltingsvolym översti-
gande 25 miljoner kronor får dessutom både 
en personlig administratör och personlig 
finansiell planerare. 

– Det innebär att man som kund har 
någon som svarar löpande på frågor och löser 
ens frågeställningar. På så sätt bygger vi ett 
team till kunden, där alla har sina egna fokus-
områden. Kunden har således flera kontakty-
tor och teamet kan jobba parallellt och sam-
ordnat med kundens olika utmaningar. 

Christian Lindahl märker att allt fler efter-
lyser den personliga kontakten med banken.

– Man vill helt enkelt ha en relationsbank 
på riktigt och önskan att vilja ha en person-
lig service och nära kontakt med sina bank-
tjänstemän kommer nog aldrig att försvin-
na. Ur vårt perspektiv är det centralt att hela 
tiden göra det där lilla extra, att vara den där 
partnern som ger kunden en bra upplevelse i 
bankkontakten, säger han.

Läs mer på alandsbanken.se
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FOKUS PÅ PERSONLIG 
SERVICE HOS ÅLANDSBANKEN

I en värld där digitali-
sering är dominerande 

blir den mänskliga 
kontakten allt mer 

värdefullt. Det vet man 
på Ålandsbanken. Här 

ligger fokus på personlig 
och flexibel service.
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Brinner du för att utveckla affärer, ny teknik 
och att coacha nästa svenska startupsuccéer? 

Då söker vi dig som Affärscoach med  
entreprenöriell erfarenhet.

www.chalmersventures.com
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håll koll på våra erbjudanden under black friday start fredag 24 november

Den tekniska utvecklingen har inneburit att 
människor runt om i världen använder digi-
tala tjänster att planera och genomföra sina 
resor. 

– Digitaliseringen ska ses som ett otroligt 
effektivt verktyg, men den är inte lösningen, 
säger Ola Lindgren Nilsson, vd för STUA, 
som i mer än 20 år utvecklat besöksnäring-
en i samarbete med företag och kommuner.

Företaget arbetar med ett stort pilotpro-
jekt som går ut på att via en digital tjänst nå 
potentiella turister runt om i världen.

– Med verktyget så ska man kunna läg-
ga upp sin produkt, den översätts och går 
sedan ut i en rad olika inarbetade kanaler. 
Ditt besöksmål når dina kunder där de finns, 
om det sedan är via Get Your Guide i USA 
eller Holidaycheck i Tyskland, poängen är att 
använda de kanaler där kunder faktiskt finns, 
säger Pernilla Nordström, destinationsut-
vecklare på STUA.

De arbetar nära sina kunder och utvecklar 
deras besöksmål till att bli tydliga erbjudan-
den och paketerade produkter.

– Målbilden är att öka omsättningen och 
idéer i nya lösningar för att möta efterfrågan. 
En mer utvecklad produkt kan man ju också 
ta mer betalt för, säger Ola.

– Vi måste utgå från att det som känns 
hemvant för oss är en exotisk upplevelse för 
andra. Är man van vid 40 graders värme så 
kan idén om att paddla i dis eller vandra i 

snötäckt landskap vara precis det man läng-
tar efter, säger Pernilla.

Ett exempel är företaget som efter stan-
dardsäsongen, det vill säga sommarmåna-
derna, testade om det skulle kunna finnas 
en efterfrågan även på vintern, för i stort sett 
samma produkt som på sommaren. 

– De erbjuder vandring och då tänker 
många kanske direkt på varmare tid på året. 
Men genom att bolla produkten, paketera den 
på rätt sätt och göra en målgruppsanalys så 
hittade de sin marknad. Sen handlar det om 
att digitalt också finnas i de säljkanaler där 
konsumenten finns. 

Genom att använda dessa kanaler som ock-
så har enorma budgetar så har man möjlighet 

att nå fram, istället för att arbeta bara i egna 
kanaler som riskerar att försvinna i bruset.

Har man begränsade resurser så hand-
lar det om att hitta andra smarta lösningar 
så att den investering man gör också ger ett 
avtryck.

– Genom att gifta samman olika bran-
scher och kunskaper så skapas produkter 
som matchar framtidens resenärer.

På STUA drivs vi av övertygelsen att 
Sverige ska bli en av världens ledande 
turistdestinationer. Genom att utveckla 
attraktiva besöksmål och destinationer 
skapar vi värden för företag, kommuner, 
medborgare och regioner

FÖRETAGSPRESENTATION

STUA UTVECKLAR
  SVENSK BESÖKSNÄRING

Sverige kan bli en 
ledande turist-

destination i världen, 
med rätt verktyg 

skapas förutsättningar 
för att nå ut 

internationellt. Och 
det handlar inte om 
att uppfinna hjulet, 

utan dra nytta av de 
hjul som redan finns.
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Med Specters webbaserade affärssystem blir det enkelt att 
sälja som du vill. Du kan sälja i egna butiker och via e-handel. 
Sälja till återförsäljare, på mässor eller på marknadsplatser.

Även små företag har rätt 
till ett bra affärssystem!

www.specter.se/enklarevardag

Framtidens affärssystem

Många fler fördelar för en enklare vardag finns på www.specter.se

– Framförallt är det administrationen kring 
en traditionell banklånsansökan som många 
småföretagare ser som en stor tröskel. Vår 
tjänst är helt onlinebaserad och därmed för-
enklas processen avsevärt, säger Oliver Moh-
seni, grundare Froda.

Hur fungerar då Frodas lånetjänst?
– Istället för att bara titta på kreditupplys-
ningen så väger vi en mängd andra data, till 
exempel kassaflöde. Det gör vi genom att tit-
ta på bolagets transaktionskonto, för att på 
så sätt kunna göra en prognos utifrån histo-
risk försäljning. Samtidigt tittar vi på andra 
värden, till exempel Facebooknärvaro och 
Googlerating, och gör utifrån dessa en sam-
lad bedömning, berättar Oliver Mohseni, och 
fortsätter:

– Därmed har vi byggt bort den tunga 
administrationen för kunden. Man slip-
per att själv leverera en massa material och 
underlag eftersom informationsinsamlingen 
är automatiserad. Kunden behöver lägga max 
tre minuter på sin låneansökan.

Efter att ansökan gjorts kan Froda åter-
koppla med en låneoffert inom några timmar. 
Den är inte bindande och man väljer själv om 
man vill gå vidare. Signering sker enkelt med 
Bank-ID och pengarna betalas ut direkt.

– En annan unik aspekt är att vi ger ett fast 
pris, det vill säga det finns inga dolda extra-
utgifter. Återbetalningen av lånet sker med 

ett litet fast belopp som dras automatiskt från 
kundens företagskonto varje dag, måndag till 
fredag. Det är något som våra kunder verkli-
gen uppskattar – det blir psykologiskt sköna-
re än att få en stor, tung månadsfaktura. Det 
är lite som att skulden betalas tillbaka utan att 
det märks, säger Frodas kunder. 

Ur Frodas perspektiv ligger det en stor 
vinst i att kunna underlätta för småföreta-
gare.

– Vi vet ju att det är de småföretagen som 
bidrar mest till att skapa jobb. Då känns det 
bra att kunna ge företagarna nya verktyg som 
möjliggör tillväxt. Det är också väldigt inspi-
rerande att lära känna våra kunder. De har 

olika verksamheter och drivkrafter men de 
har alla kärleken till sina bolag gemensamt.

Vad händer hos er framöver?

– Inom kort kommer vi att lansera vår tjänst 
i Finland, vi blir en ny aktör på den finska 
marknaden med ett unikt erbjudande till fin-
ska småföretagare. Vi hoppas kunna hjälpa 
finska småföretag att växa på samma sätt som 
vi gjort här hemma i Sverige, berättar Oliver 
Mohseni.

Läs mer på froda.se

FÖRETAGSPRESENTATION

NY LÅNETJÄNST GER 
SMÅFÖRETAGARE BÄTTRE CHANSER

Att småföretagare har 
svårt att få lån på ban-
ken är en sedan länge 

etablerad 
sanning. Men nu finns 

helt nya möjligheter 
att få extern 

finansiering till sin 
verksamhet. 

Lånetjänsten Froda 
erbjuder finansierings-

lösningar som är helt 
anpassade till 

småföretagarens 
villkor.

Vi vet ju att det
 är småföretagen
som bidrar mest till 
att skapa jobb



Är juristbranschen i Sverige redo för AI?
– Det är lite trist att konstatera, men i USA 
har branschen kommit mycket längre. Där 
görs en hel del redan i dag. En sak som tes-
tas där är att låta datorer sköta bulkgenom-
gång av dokument. Det var ett mål där elva 
miljoner dokument behövde gås igenom. Det 
är omöjligt för människor, men datorn kla-
rade det och de vann målet. Man har också 
anställt den första AI-baserade digitala juris-
ten.

Finns det andra områden där datorer kan 
göra juristens jobb?
– Avtalsgenerering finns redan. Kunden 
guidas genom ett formulär och kan skapa 
sitt eget avtal eller testamente till exempel. 
Många avtal behöver inte vara utanför stan-
dard. Ett roligt exempel som företaget Avtal 
24 står bakom är Botboten, ett formulär som 
man matar med uppgifter och som sedan 
överklagar ens p-bot.

Hur tar branschen till sig den nya 
verkligheten?
– Ganska långsamt. Juristbranschen är en av 
de sista att digitaliseras. Jurister är vana att 
få en uppgift, stänga in sig på kontoret och 
lösa den i fred. De är perfektionister, men jag 
som entreprenör menar att det bara blir per-
fekt när man samarbetar med kunden.

Vad väntar branschen, tror du?
– Jag tror vi står inför den största förändring-
en hittills. Allt från affärsmodeller till prisbild 
och transparens kommer att kastas omkull. 
Vi kommer att jobba mycket närmare våra 
kunder och mer proaktivt. Och jag tror vi 
kommer att syssla mindre med standard-
uppdrag och mer med specialiserade upp-
drag. Juniora jurister kommer inte att vara 
lika efterfrågade. Vi kommer att lämna tim-
debiteringen bakom oss och gå mot mer fast-

prissatta servicemodeller. Äntligen tror jag vi 
kommer till ett läge där kunden är med och 
styr utvecklingen.

Finns det några risker med att branschen 
avvaktar?
– Ja, risken är att vi blir överkörda av ett Sili-
con Valley-bolag som satsar globalt. Jag tror 
inte att den här branschen kommer att för-
ändras av jurister utan av entreprenörer och i 
slutändan kundernas krav på något nytt. 

Vilka steg tar ni själva mot AI och 
digitalisering?
– Riktig AI ligger som sagt en bit fram för 
de flesta i vår bransch i Sverige. Ett område 
där Fondia ligger långt fram är vår kundan-
passade affärsmodell till ett fast månadspris, 
vi kallar den Legal Department as a Servi-
ce (LDaaS). Inom digitalisering har vi kom-
mit otroligt långt för att lösa ett annat stort 
problem inom vår bransch, transparens. Vi 
har öppnat upp vårt affärssystem MyFondia 
för kunden så att denne kan följa exakt vad 

våra jurister gör i ärendet. De kan läsa första 
utkastet av ett avtal och komma med input 
under processen. För jurister är detta ovant, 
men löpande kommunikation och öppen-
het är viktigt och möjligt tack vare digitalise-
ringen. Vi har valt att jobba i en glasbur nära 
kunden, det är framtiden och vad kunderna 
vill ha.

 

FONDIA grundades 2004 och är Nordens 
största juristfirma. Fondia levererar af-
färsjuridiska tjänster åt medelstora och 
stora företag via sin tjänst Legal Depart-
ment as a Service (LDaaS). LDaaS är 
kundens egen bolagsjuristavdelning till ett 
fast månadspris. Fondias knappt 90 juris-
ter har i snitt 16 års erfarenhet och finns 
i Sverige, Finland och Estland. Fondia är 
noterat vid Nasdaq First North Finland. 

Artikeln publicerades först 
i Max Matthiessen Magazine Nr 2 Hösten 2017.

FÖRETAGSPRESENTATION

”JURISTBRANSCHEN 
LIGGER STEGET EFTER”

Jurister pekas ut som 
möjliga att ersätta 

med datorer. Men det 
är en bit kvar 

i Sverige, tror Niclas 
Gottlieb, VD på 

Fondia i Sverige, 
Nordens största 

affärsjuristfirma.

Niclas Gottlieb

Det var ett mål 
där elva miljoner 
dokument behövde gås 
igenom. Det är omöjligt 
för människor, men 
datorn klarade det och 
de vann målet. 
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Få ditt eget team av bolagsjurister 
till en fast månadskostnad

Fullt skalbart får både små och stora företag
Kontakta oss för ett prisförslag

08-578 989 00  | sweden@fondia.com  |  www.fondialegal.se

We law your business 

Visst kan man älska sin jurist!



För dig som  
vill leda  
utvecklingen
– Är du verksam som ekonomichef eller redovisnings- 
ansvarig? Med den ettåriga utbildningen Certifierad  
ekonomichef kan du ta dig till nästa nivå.

Program- 
start  

23 maj

Läs mer här!

Certifierad ekonomichef

 Ledarskap
 Strategi

 Processanalys
 Digitaliseringens möjligheter

far.se/utbildning



Vi kombinerar 
personlig relation med 
smarta digitala lösningar
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Academic Resource arbetar i tjänstesektorn 
med kvalificerad personal som är placerade 
i Stockholm/Mälardalen. De tillhandahåller 
tre kvalificerade tjänster: Personaluthyrning, 
Rekrytering och Interim Management inom 
affärsområdena Ekonomi & Finans, Life Sci-
ence och Administration

Berätta om hur ni jobbar?
– Vi kombinerar personlig relation med smar-
ta digitala lösningar. Alla våra konsultchefer 
och rekryterare har erfarenhet och kunskap 
inom sina respektive affärsområden Ekono-
mi & Finans eller Life Science. Alla har därtill 
tidigare erfarenhet från bemanningsbranschen 
och trivs med frihet under ansvar, säger Håkan 
Johansson.

Vad är er definition på Interim Management 
och hur jobbar ni med Interim Manage-
ment?
– Interim Management innebär att man under 
en tidsbegränsad period tillhandahåller chefer 
på en operativ nivå inom sitt företag eller orga-
nisation. Det kan vara under en organisations-
förändring, under en pågående rekrytering, 
kompetensförstärkning vid hög arbetsbelast-
ning, projektbasis när man snabbt vill lösa en 
problembild, sjukskrivning, föräldraledighet 
eller expansion, säger Håkan Johansson, och 
fortsätter:

– Vi jobbar idag med tjänster inom Interim 
Management som: ekonomiansvariga, redovis-
ningsansvariga och CFO: s. Vi har fått in väl-
digt mycket fin feedback av våra kunder. Våra 

konsulters kompetens och erfarenhet i kombi-
nation med vår innepersonals förmåga till rätt 
matchning är helt avgörande för att uppdragets 
utfall ska infria förväntningar och mål. 

Hur ser du på framtiden och vilka utma-
ningar och möjligheter ser du?
– Automatiseringen och Artificiell Intelligens 
kommer fortsätta sin frammarsch, de superri-
ka kommer bli allt rikare och deras företag allt 
smartare och de kommer snart lägga många 
parallella branscher under sina fötter.  Ett typ-
exempel på detta är Jeff Bezon och hans själv-
lärande företag Amazon. Data rätt använd är 
redan idag det nya guldet, fast trots detta fak-
tum så är min personliga gissning att vi snart 
når en punkt där digitaliseringen inte givet har 
människans förtroende längre, jag menar hur 
kan du egentligen veta vem du kommunicerar 
med? 

– Bemanningsbranschen har en given roll i 
framtiden för dem som konstant förädlas och 
har en tydlig idé med vad man vill åstadkom-
ma. Flertalet koncerner kommer vilja ha stör-

re andel kvalificerad kompetens ”på kran”. Sha-
ring economy där bolag som Uber och Airbnb 
kommer fortsätta växa, ett troligt scenario kan 
vara att flertalet mindre bemanningsföretag 
samarbetar i kluster och ger kunden en total-
lösning.     

Hur kommer dataskyddslagen GDPR 
påverka bemanningsbranschen?
– Intentionen är god med ökad personintegri-
tet och ökad datasäkerhet, fast konstruktio-
nen känns bräcklig. Det verkar finnas ett antal 
olösta frågeställningar och gränsdragningar i 
upplägget. Ironin är att det kortsiktigt kan vara 
möjligt att den t.o.m. får motsatt effekt. Ett 
exempel på detta är svårigheten i hur företagen 
ska kunna verifiera att det just är den rätte ”per-
sonen” som hör av sig till dem för att och begä-
ra ändringar eller bli raderad i deras register? 
På längre sikt lär man sig nog av misstagen och 
lösningarna tenderar blir mer pragmatiska och 
då kommer GDPR säkert vara av godo, avslutar 
Håkan Johansson.

Philip Wendelin
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BEMANNING MED FOKUS
 PÅ FRAMTIDEN 

Med moderna 
IT-lösningar, goda ex-

empel från andra bran-
scher och en kompetent 

personalstyrka kan 
bemannings branschen 

ta steget in i framtiden. 
Det vet 

Håkan Johansson, vd på 
Academic 

Resource. Sedan 2005 
har han skapat ett bolag 
som värnar om person-

liga relationer och har 
en långsiktig och värde-

skapande agenda.

Håkan Johansson

www.alnarpcleanwater.se

Bioreningsverk för  
enskilt avlopp

Klarar alla miljö- och  
utsläppskrav
Kräver inte regelbunden  
slamtömning
Ingen kemikalietillförsel
Innebär låga driftskostnader
Kretsloppsanpassat
I stort sett underhållsfritt

Tel: 040 46 26 90



Utbildningsföretaget Upgrades Education har 
funnits sedan 2009. Med en stark efterfrå-
gan på utbildningar i språk från näringslivet 
har gjort att de i dag är ett Gasellföretag som 
erbjuder ett brett spektrum av skräddarsydda 
utbildningar på företag.

– Det finns en stor efterfrågan på bransch-
specifika språkutbildningar. För många bolag 
är det inte möjligt att låta personalen vara bor-
ta långa perioder för utbildning och det är där 
vi kommer in. Vi erbjuder en branschspeci-
fik studieplan för en effektiv inlärning. Under-
visningen sker på företagens villkor, de väljer 
själva plats och tid som passar deltagarna, 
säger Karolina Vestin, vd av Upgrades Edu-
cation.

Bolaget har en stark tillväxt och omsätter 
idag cirka 8 miljoner och har cirka 150 aktiva 
språkcoacher runt om i Sverige.

Vilka språk är det företagen efterlyser?
– Vi kan erbjuda undervisning i alla språk 
men det mest efterfrågade är svenska för 
nybörjare och affärsengelska. Oftast är det 
individuell undervisning, där språkcoachen 
arbetar med en deltagare. Men allt fler har 
så många anställda som är intresserade att vi 
hjälper företagen sätta ihop egna grupper ute 
på plats.  

Varför tror du att det blir allt vanligare att 
företagen väljer att satsa på språkutbild-
ning?  
– Jag tror att företagen har börjat se de stora 
fördelarna med att erbjuda språkutbildning.  

Företagen hör av sig till oss av flera olika 
anledningar: det kan bland annat handla om 
bolag som byter koncernspråk eller expande-
rar till nya marknader. Under den senare tiden 
har vi samarbetat med t ex med många bygg-
bolag där språkutbildningen främst blivit en 
säkerhetsfråga när deras anställda är ute och 
arbetar. Andra anledningar är också trivsel och 
integration. Språkbarriärer kan lätt påverka 
trivseln för anställda och blir en viktig investe-
ring för att behålla personal, konstaterar Karo-
lina Vestin.

Det är också många företag där HR ser 
utbildning i språk som en del av det strategiska 
arbetet med att säkerställa goda rekryterings-
möjligheter.

– Språkutbildning är ett sätt att erbjuda 
personal och blivande medarbetare person-
lig utveckling, det gynnar på så sätt både indi-

viden och bolaget. Språket har blivit en viktig 
konkurrensfördel i kampen om att rekrytera de 
bästa internationella talangerna, säger Karoli-
na Vestin.

Eftersom språkundervisningen sker ute på 
företagen kan deltagarna direkt efter lektionen 
fortsätta att öva språket tillsammans med sina 
kolleger. Detta skapar motivation ökar incita-
mentet för att lyckas. 

Det finna många digitala verktyg för språk-
utbildning, men som Karolina Vestin påpekar:

– De digitala verktygen är kanon som kom-
plement för självstudier. De är dock standardi-
serade och går inte att jämföra med skräddar-
sydd undervisning där fokus ligger på att för-
bättra det som viktig för deltagarna. Med lärar-
ledd undervisning får dessutom deltagarna 
direkt feedback, vilket är en väldigt viktigt del 
för att lyckas med den språkliga utvecklingen.

SPRÅKKUNSKAP – DÖRRÖPPNARE
TILL BÄTTRE AFFÄRER

Svenska, affärs-
engelska eller 

mandarin, oavsett hur 
behovet ser ut – 

språkkunskap är en 
dörröppnare; till 

integration, bättre 
affärer och 

kommunikation.

Behov av en chef på kort varsel?
Hör av dig till oss idag! Vi är kända för vårt stora nätverk av beslutsfattare 
och ledningspersoner som finns tillgängliga för interimsuppdrag.

Erfarna interimschefer, snabb hjälp, resultat!

Scandinavianexecutive.se

Ring 08- 562 930 30

Det finns en
stor efterfrågan på 
branschspecifika 
språkutbildningar.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS

30

INNOVATIONEKONOMI.COM



VÅRA KUNDER FÅR 
8-12% I RÄNTA PER ÅR
Sedan finanskrisen har de svenska bankerna kraftigt dragit ner utlåningen 
till svenska företag vilket hämmar tillväxten i Sverige. Även fonder och  
institutioner har placeringsbegränsningar som gör att det är ont om låne-
kapital för mindre och medelstora bolag, vilket i sin tur driver upp räntan.

För dig som investerare innebär detta en unik möjlighet att få väldigt bra avkastning 
till en anständig risknivå. Vi förmedlar endast säkerställda obligationer i svenska 
och nordiska företag.

Att investera i obligationer är något helt annorlunda jämfört med aktieplaceringar. 
Hör av dig till oss så hjälper vi dig att ta reda på om detta är något som passar 
dig. Svensk Ränteförvaltning är specialiserade på utvärdering och förmedling av 
denna typ av investeringar. – Vi hjälper dig att hitta rätt!

Skicka intresseanmälan till: info@svenskranteforvaltning.se
Läs mer på: www.svenskranteforvaltning.se 
Eller ring : 08-408 011 00

Svensk Ränteförvaltning förmedlar värdefullt låne-
kapital till svenska välskötta bolag som vill växa. 
Genom vårt arbete och våra kunders pengar bidrar vi 
till tillväxt i den svenska ekonomin, vilket i sin tur bidrar 
till fler bostäder, arbetstillfällen och rationaliseringar. 
I förlängningen leder det till ökade skatteintäkter och 
bidrag till välfärden. 

Dina pengar placeras och växer där vi lever och bor. 
Detta kallar vi närodlad ekonomi.



– Med ett coachande ledarskap lyfter man 
både sig själv och medarbetarna runtomkring, 
säger Johnny Ganeryd, vd CoachCompanion.

CoachCompanion är ackrediterad utbil-
dare enligt den internationella branschorga-
nisationen ICF (International Coach Federa-
tion), på den högsta nivån som finns tillgäng-
lig (ACTP).  

– Vi är också stolta över att få högsta betyg 
från de som medverkar på våra utbildning-
ar, och även från de som de möter därefter. 
Många som startar våra utbildningar har tidi-
gare mött någon av våra tidigare deltagare, och 
vill nu göra samma resa, säger Johnny Gane-
ryd.

Sladjan Bogojevic jobbar som Advisor & 
Coach for Digital Business Design på Sony 
Mobile. När han ville fördjupa sina kunska-
per inom coaching var CoachCompanion det 
naturliga valet.

– Utbildning var mycket givande, väldigt pro-
fessionellt utförd, med för mig de bästa men-
torcoacherna jag träffat på hittills. Trots att det 
finns en utarbetad mall för utbildningen ska-
pas det alltid utrymme för att ta upp och bely-
sa de utmaningar man har i sitt arbete, om så 
önskas, säger Sladjan Bogojevic, och fortsätter:

– Det coachande ledarskapet använder 
jag i min arbetsvardag i rollerna som Busi-
ness Coach eller Team Coach. Jag ser näm-
ligen tydliga samband mellan det coachande 
ledarskapet och det som krävs av ledare och 

teamen/organisationerna/företag för att ta sig 
an utmaningar kopplade till digitalisering eller 
digital transformation. Det coachande ledar-
skapet är en förutsättning för att detta skall 
lyckas. Coachingen har också gett ökad själv-
insikt, ett helt nytt sett att förstå min omgiv-
ning på.

Peter Enberger jobbar som rådgivare på 
Trygghetsrådet. För hans del har coachutbild-
ning hos CoachCompanion varit ett effektivt 
verktyg i hans arbetsroll.

– Utbildningen gav många verktyg och 
insikter i det coachande ledarskapet. Det är en 
stark betoning på de tre områden som Coach-

Companion har formulerat i sin propellermo-
dell, det vill säga chef-ledare-coach, och att du 
är en stark chef och ledare först när du behärs-
kar att röra dig mellan de tre propellerbladen 
helt obehindrat och känner dig trygg i de tre 
rollerna, säger han. 

 
På vilka sätt använder du verktygen i din 
arbetsvardag?
– Jag använder det i mitt arbete som rådgivare 
för chefer i omställning. Dels för att cheferna 
behöver kunna kommunicera sitt ledarskap på 
ett tydligt och informativt sätt och dels för att 
min klient skall hitta företag vars ledarkriteri-
er stämmer överens med den egna ledarstilen. 
Att utifrån propellermodellen tala egna värde-
ringar och drivkrafter har varit ytterst givande, 
säger Peter Enberger.

Coachrollen är förmågan att tända med-
arbetarnas egna glöd, menar Johnny Ganeryd

– Brinner man endast själv utan att tän-
da andras glöd, ökar risken för att själv bli 
utbränd. Eftersom våra utbildningar går på 
djupet så sitter det coachande ledarskapet i 
ryggmärgen när man väl har lärt sig det, säger 
han.

Läs mer på coachcompanion.se

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION

STÄRKT YRKESROLL 
MED COACHANDE LEDARSKAP

REKRYTERA RÄTT 
TEKNISK SÄLJARE 

& ÖKA LÖNSAMHETEN

Trenden är tydlig. Allt 
fler får upp ögonen för 

det coachande 
ledarskapet. CoachCom-

panion utbildar både 
personer som själva 

ska bli professionella 
coacher och personer 

som vill ha verktygen för 
att stärka sig själva i sina 
yrkes- eller privata roller 

och nå sina mål.

Sladjan Bogojevic

 Johnny Ganeryd

Ett vanligt problem eller 
”flaskhals” när det gäller 
flödet av pengar i många 
tekniska företag är försälj-
ningsfunktionen.

En teknisk säljare är en paradox av olika 
personligheter. Det krävs både djupt tek-
nisk kunnande och samtidigt social kompe-
tens eller försäljaregenskaper i en och sam-
ma personlighetstyp.

Vår affärsidé är att med specialkompe-
tens och stor branschkännedom verkligen 
kunna hitta och rekrytera den rätta kombi-
nationen av tekniker och säljare som i bety-
dande och mätbar omfattning ökar er för-
säljning och orderingång.

Teknisk Säljkraft är en bifirma till Karis-
ma Rekrytering AB för den del av verksam-
heten som avser specialrekrytering av tek-
niska säljare.

VI HAR LÅNG BRANSCHKÄNNEDOM
Vi har lång branscherfarenhet både när det 
gäller att rekrytera tekniska säljare själva 
och över 15 års erfarenhet såsom professi-

onella rekryterare. Teknisk Säljkraft* har 
den branschkännedom som krävs för att 
kunna sätta oss in i vad tjänsten verkligen 
innebär. I de fall där vi inte skulle ha till-
räckliga kunskaper om en speciell nisch, så 
kommer vi att öppet att säga det, och be om 
en halv dag extra för att sätta oss in i just 
dina omständigheter och behov.

KUNDUTLÅTANDE
Nyckelfaktorer varför vi kommer 
nyttja Teknisk Säljkraft igen:
"Den representant som man först 
träffar är delaktig och aktiv genom 
hela rekryteringsprocessen. För-
stod och kunde se vårt behov samt 
även läsa mellan raderna där vi inte 
kunde uttrycka detta precist. "
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Pröva gratis i 30 dagar

Sveriges ledande aktiebokstjänst

www.nvr.se
www.nvr.se



En del av lösningen är att de ständigt är upp-
kopplade via ett gemensamt, digitalt commu-
nity. 

– Vi är en modern aktör som vill sticka 
ut i en traditionell bransch. En stor del av det 
handlar om att prata om laget, inte jaget, säger 
Rikard Ivert på Mpya Finance.

Traditionellt har ekonomikonsulter åkt 
ut på uppdrag hos kund, gjort sitt jobb och 
sedan gått vidare till nästa. Det är den bil-
den som Mpya Finance vill förändra, menar 
Rikard Ivert.

– Vi ser till att kollegorna på kundupp-
drag har en "hemmahamn"– de har en trygg 
anställning, en plats att komma till för per-
sonlig utveckling och en plattform för kolle-
gialt utbyte. Ambitionen är helt enkelt att vi 
ska vara den bästa arbetsgivaren för ekono-
mer. Som kollega skall man också känna att vi  
alla tillsammans bygger bolaget Mpya Finan-
ce. Ett bolag som skall leda utvecklingen i vår 
bransch, säger han.

I det gemensamma digitala communityt 
som Mpya Finance använder skapas gemen-
skap, delaktighet och laganda.

– Här talar man med sina kollegor om 
högt och lågt, allt från specifika frågor gäl-
lande redovisning till bra tips på restauranger 
inför utlandssemestern. Genom att vi har en 
löpande dialog arbetskamrater emellan, och 
att man interagerar dagligen och lär känna 
varandra online, får man en god relation att 
utgå från när man väl träffas i det personliga 

mötet, säger Rikard Ivert och tillägger:
– Trots att vi har bra verktyg för digital 

kommunikation idag så är det viktigt att inte 
glömma de personliga sammankomsterna. 
Därför träffas vi kontinuerligt och drar nytta 
av varandras unika förmågor - tillsammans 
utvecklar vi varandra. Det är vårt sätt att byg-
ga laganda!

Alla på Mpya Finance har tillsammans lång 
erfarenhet från ekonomi i roller som redovis-
ningsekonom, controller, revisor eller ekono-
michef. 

– Det i kombination med att vi går vår egen 
väg och sticker ut i det vi gör, ger oss en bra 
möjlighet att utmana i branschen och bli upp-
stickaren. Vår ambition är att bli omtalade för 

det vi gör bra. Inte tala om för andra vad vi är 
bra på- en väsentlig skillnad.

Namnet Mpya i sig är talande.
– Det betyder "nytänkade" på swahili, vil-

ket är precis det budskap vi vill förmedla, säger 
Rikard Ivert.

Hur kommer ni att utvecklas framåt?
– Nu är det exakt ett år sedan som vi körde 
igång så nu har vi ett ”underlag” för att kunna 
utvärdera den här perioden, titta på vad som 
varit bra och vad som går att utveckla, slum-
pen skall inte bygga bolaget. Eftersom vi fort-
farande har möjlighet att positionera oss ska 
vi fortsätta vara snabbfotade, nytänkande och 
leda utvecklingen, säger Rikard Ivert.

FÖRETAGSPRESENTATION

DIGITALT NYTÄNK 
& DELAKTIGHET BYGGER "LAGET"

På ett år har kon-
sult- och rekryterings-
bolaget Mpya Finance 

gått från noll till 75 
anställda. Hemligheten 
är fokus på lagarbete, 

inkludering och del-
aktighet.  Kollegorna, 
som mestadels sitter 

på olika kunduppdrag 
riskerar att tappa 

arbetsrelationen till sin 
egen arbetsgivare när 

de inte ses dagligen.

LÄS MER PÅ MPYA.SE
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Nu har diskussionerna om att höja gränsvär-
dena för revisionsplikt åter aktualiserats av 
Centerpartiet. På frågan om vad Robert Dohr-
man anser om revisionspliktens vara eller icke 
vara svarar han: 

– Jag har inga problem med de gränsvär-
den som råder idag, men vill ändå framhålla 
att även de minsta bolagen många gånger kan 
få ut ett mervärde av ett gott samarbete med 
en revisor. 

– Även om kunden anlitar en redovis-
ningsbyrå så kan revisorn många gångar till-
föra en hel del till såväl bokslut som i årsre-
dovisningen för även små bolag. För de här 
små bolagen är all information given för både 
redovisningskonsulten och kunden, men som 
revisor är jag också den förste ”utomstående” 
som tar del av årsredovisningen och kan där-
med ofta peka på vad man som utomstående 
läsare av årsredovisningen saknar information 
om, säger Robert Dohrman. 

Talar vi om lite större företag där vi idag 
har lagkrav om revision vill jag framhålla att 
redovisning och revision är goda komplement 
till varandra. De ska inte ställas mot varandra 
som om de jobbar i konkurrens om kunden. 

Redovisningskonsulten och revisorn har 
olika infallsvinklar i sitt arbete. Medan redo-
visningskonsulten sammanställer alla trans-
aktioner till en helhet, utgår revisorn från 
helheten och jobbar sig nedåt i detaljerna. Vi 
granskar olika samband, tar del av nyckeltal, 
granskar hur rutinerna är tänkta att fungera 
– och hur de faktiskt fungerar, eller brister. Vi 
kan här komma med förslag till förbättring-
ar av såväl interna kontrollfunktioner som eli-

minering av onödiga ”tidstjuvar”. Jag tror inte 
heller att man ska förringa betydelsen av att 
företagaren får en revisionsberättelse som i sig 
bestyrker att årsredovisningen i allt väsentligt 
är korrekt. Finns det något anmärkningsvärt 
att anföra mot årsredovisningen ska det fram-
gå av revisionsberättelsen. Den utgör då lite 
”olja i maskineriet” när företagets intressenter 
behöver bedöma bolaget av olika anledningar. 

– När den här processen fungerar optimalt 
så ger det också företagen en möjlighet att 
utveckla sina affärer. Vi tillför frågeställningar 
kring de ekonomiska besluten som kan vara 
till stor affärsmässig nytta.

Inte minst då det sker större förändring-
ar inom företaget kan det vara bra att nytt-
ja revisorn som bollplank. Det kan röra sig 
om in- eller utlösen av kompanjon, förvärv 
av fastighet eller kanske bolag, m m. Revisorn 
känner till företaget och kan många gånger 
bidra till att peka på olika alternativ på hur 
det normalt kan gå till och hur det kan bli 
skattemässigt effektivt. Eftersom de här frå-
gorna ofta inte är de frågor kunden normalt 
handskas med är de ofta mycket tacksamma 
för tips och idéer innan de kontaktar extern 
expertis på området. Även om det är kul med 
denna typ av rådgivning får jag inte gå för 
långt i denna del, säger Robert. Här måste 
man som revisor bevaka sin roll som revisor, 
så att jäv inte uppstår. 

Robert berättar att han också är trummis 
i ett partyband, Öbor. Han ser en viss likhet 
mellan revisor/trummis. Som trummis har jag 
egentligen ett grundläggande uppdrag – håll 

takten och tillse att vi inte ökar eller tappar 
tempo. I det uppdraget är tjusningen natur-
ligtvis att brodera musiken genom att spela ut 
över trummorna med olika fillins. 

Likaså gäller för revisionsuppdraget. Upp-
draget är att utföra revision, men i samband 
med den uppkommer nästan alltid frågeställ-
ningar som ger ett ytterligare mervärde åt 
revisionen. Det är då viktigt att dels fånga upp 
dessa signaler från kunden, dels kunna tas sig 
tid att penetrera frågorna, men också besitta 
kompetens att kunna bemöta kundens behov. 
Att hantera dessa frågor på rätt sätt ger alltid 
en nöjd kund och extra glans till min egen 
arbetsdag.

Dohrman Revision och Affärsutveckling 
AB arbetar i ett större nätverk av skattejurister, 
momsexperter och bolagsrättsjurister. Robert 
själv har sin bakgrund på EY.

– Det är viktigt att ha tillgång till experter 
inom olika områden. Inte bara då behov upp-
står hos kunderna som nämnts tidigare, utan 
även i mitt arbete som revisor, säger Robert. 
Vi säljer ju kunskap som konsulter och vid 
revisionens genomförande påstår vi att något 
är rätt eller fel, då måste vi ha det underbyggt 
med att kunna hänvisa till varifrån vi hämtat 
dessa fakta. 

Som yrkesgrupp måste vi ständigt utbilda 
oss och hålla oss uppdaterade om olika regel-
förändringar, nya införanden och tolkning-
ar. Då är det också ytterst värdefullt med ett 
bra nätverk av experter som kan ge oss en mer 
detaljerad beskrivning av hur regler ska tolkas 
m m och hur vi på bästa sätt kan hjälpa vår 
kund säger Robert.  

Vi kämpar för Europas 
bortglömda barn!

Den Helige Savas 
Barnfond i Skandinavien

På Balkan lever 30% av 
barnen i extrem fattigdom. 
Med din hjälp kan vi nå ut till 
fler av dem. Swisha en gåva 
idag till nummer 1239003385 
eller lämna ett bidrag till 
bankgiro 900-3385.
Läs mer på savasbarnfond.com

FÖRETAGSPRESENTATION

SNABBFOTAD REVISIONSBYRÅ
Dohrman Revision och 

Affärsutveckling AB 
är en liten snabbfotad 

revisionsbyrå med lång 
och gedigen 

erfarenhet av revision.

När processen 
fungerar optimalt ger det 
företagen möjlighet att 
utveckla sina affärer

Robert Dohrman
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Vi bygger starka 
varumärken med 

hjälp av PR
Vi arbetar bl a inom följande områden: 

MASSMEDIERELATIONER
– Pressinformation

och mediekontakter
– Massmedieutbildning

och budskapsträning
– Analys av mediebilden
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GÖTEBORG: Norra Hamngatan 40, 411 06 Göteborg  Tel: 031-15 62 00

e-post: info@anpr.se   www.anpr.se
Personlig kontakt: Petter Andreasson 070-752 22 25 eller petter@anpr.se

Internationellt är vi en del av Fleishman-Hillard, en av världens största PR-byråer, 
och kan därför erbjuda våra kunder PR-tjänster i över hundra länder.

DANIEL EMILSON

ANDRÉASSON PUBLIC RELATIONS AB
Nybrogatan 21
SE-114 39 STOCKHOLM
TEL: +46 (0) 8 505 810 00
DIRECT: +46 (0) 8 505 810 18
MOBILE: +46 (0) 733 12 78 17
FAX: +46 (0) 8 505 810 50
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– Vi har hela tiden anpassats oss och är idag 
tunga partners till Microsoft. På så sätt hjäl-
per vi våra kunder att skapa moderna arbets-
platser och effektiva, digitala affärsprocesser, 
säger han.

Som konsulter och mjukvaruleverantörer 
har de ett stort fokus på att hjälpa sina kunder 
att ta klivet in i molnet.

– Att gå över till molnbaserade lösningar är 
egentligen inte så mycket en fråga om teknik, 
utan snarare en fråga om arbetssätt. Vi blir allt 
mindre bundna av att jobba åtta till fem utan 
kan istället jobba var och när som helst. Men 
då krävs också smarta och lättanvända inte-
grationer och lösningar.

– Det börjar alltid med att vi gör en analys 
av bolagets utmaningar, behov och mål. Sedan 
pratar vi inte specifikt om tekniken utan sna-
rare om just nya arbetssätt. De tekniska lös-
ningarna är bara en av delarna i den större för-
ändringsprocess som vi då driver, säger Mathi-
as Törnblom.

När det gäller system för affärsprocesser 
har EnvokeIT en rad olika lösningar.

– Vi har till exempel byggt en integrations-
molntjänst riktad mot Fortnox och Visma 
som ger en Business Intelligence-lösning som 
möjliggör för kunden eller revisionsbyrån att 
enkelt logga in och få en mycket bra överblick. 
De flesta andra system är anpassade för eko-
nomer, inte för verksamheten, och det ville vi 
ändra på.

Lösningarna ger framförallt stora tidsbe-
sparingsvinster.

– Många kunder vittnar om en rejält effek-
tiviserad verksamhet. Till exempel har revi-
sionsbyråer möjlighet att med ett knapptryck 
få fram rapporter som tidigare tagit en till tre 
timmar per kund. Relevant data blir således 
tillgänglig direkt.

Med Det Nya Arbetslivet blir både arbete 
och fritid mer effektiviserad och produktiv, 
menar Mathias Törnblom.

– Jag tror att vi befinner oss i en stor kul-
turförändring, där vårt sätt att arbeta och leva 
kommer att se helt annorlunda ut framöver. 
Det blir friare, samtidigt som arbete och pri-

vatliv flyter ihop i allt större utsträckning. 
Således blir det allt viktigare att tiden läggs 
på sådant som faktiskt ger värde till bolaget, 
säger han.

En annan tjänst som EnvokeIT har utveck-
lat är en färdigpaketerad arbetsplats. Här ingår 
dator som är färdigprogrammerad med Offi-
ce 365 och alla applikationer du behöver från 
början. Från att man öppnat förpackningen 
tar det under 10 minuter att komma igång 
och arbeta.

– Och givetvis är allt anpassat till molnet – 

du kan därmed jobba var och när som helst. Vi 
har märkt att det här är en tjänst som blir allt 
mer aktuell, säger Mathias Törnblom.

Vilka möjligheter ser du i framtiden?
– Vi kommer alla att i allt större utsträckning 
behöva förhålla oss till AI (artificiell intel-
ligens) och den teknikens möjligheter att 
göra prognoser och automatisera processer. 
Det kommer vara en viktig del av Det Nya 
Arbetssättet, säger Mathias Törnblom.

Läs mer på envokeit.com

FÖRETAGSPRESENTATION

DIGITALA VERKTYG ÄR VÄGEN IN 
I "DET NYA ARBETSLIVET"

Redan 2005 etable-
rade sig EnvokeIT som 

specialister inom IT 
och komplexa digitala 
system. I takt med att 

teknologin och 
kundernas behov har 

utvecklats så har 
också EnvokeIT 
utvecklats. Idag 

ligger fokus på att 
med digitala verktyg 

hjälpa företag in i Det 
Nya Arbetslivet, som 
vd Mathias Törnblom 

kallar det.

Att gå över till
molnbaserade lösningar är 
egentligen inte så mycket 
en fråga om teknik, utan 
snarare en fråga om 
arbetssätt.
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Med Fortnox program och tjänster arbetar du  
modernt och säkert på webben – var du än är!

Är du redovisningskonsult eller 
egenföretagare? Jobba smartare och 
enklare med bokföring och fakturering. 

fortnox.se

FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN



Ta en rundtur 
i Inyett. På 30 minuter 
berättar vi allt 
du behöver veta. 
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– Det sker inga traditionella bankrån längre. 
Den man ska akta sig för är brottslingen med 
ett tangentbord, säger Jone Sølvik, VD & Part-
ner, Inyett, ett företag som förändrar världen 
för tusentals ekonomer genom att automatise-
ra kontrollen på utgående transaktioner, så att 
företag inte betalar sina fakturor fel.

När det kommer till intern kontroll är revi-
sionsbyråernas praxis att med hjälp av stick-
prov kontrollera transaktioner inte längre till-
räckligt, menar Jone Sølvik.

– Framtiden handlar om smarta tjänster 
som kontrollerar alla transaktioner i detalj, 
och varnar direkt när något inte är som det 
ska. Det handlar om att ligga steget före när 
det kommer till vem man gör affärer med. Vi 
ser att större delen av alla betalningar man gör, 
nästa 99 procent, är felfria – men de 0,5 pro-
centen som inte är det innebär ofta  stora pro-
blem och förluster, säger han.

Idag har Inyett cirka 1500 kunder och kon-
trollerar cirka 10 miljoner transaktioner om 
året. Det blir en hel del insikter när det kom-
mer till risker. Bland kunderna finns bolag i 
alla former och storlekar, samt offentliga aktö-
rer – bland annat 8 av 10 utav Sveriges kom-
muner.

– Visionen är ett tryggt och säkert affärskli-
mat, där ekonomer ska känna sig trygga och 
säkra i sitt arbete, och mer effektiva när det 
kommer till att minska omedvetna och manu-
ella fel, och hindra brott, säger Jone Sølvik.

Hemligheten bakom Inyett
– Kopplingen är enkel, och gör att man kan 

komma igång redan samma dag utan att 
behöva krångla sig in i befintliga system. 

Inyett sköter sig självt, och kontrollerar 
löpande alla utgående transaktioner, för att 
skicka indikationer varje gång något anmärk-
ningsvärt upptäcks. Det kan till exempel röra 
sig om en utbetalning där summan avviker 
från vad man normalt brukar betala. Om en 
transaktion genomförs till ett bolag där den 
egna personalen är aktiv, om leverantörer har 
skulder hos Kronofogden och mycket mer, 
säger Jone Sølvik, och tillägger:

– Det handlar inte bara om att skydda bola-
gets pengar. Även varumärken står på spel, 
personal kan pekas ut och kollegors lämplig-
het ifrågasättas. Dessutom finns stora effek-
tivitetsvinster att hämta, bland annat genom 
att uppmärksamma handel utanför avtal, eller 

små fakturor som är dyra att administrera.
På 30 minuter genom ett online-möte får 

man reda på det mesta om tjänsten, och bli en 
hjälte på ekonomiavdelningen. 

Och framtiden
– Vi ser att antalet bluffakturor minskar, 
tyvärr till fördel för andra typer av bedräge-
rier. 

VD-bedrägerier, där någon utger sig för att 
vara bolagets VD via mail för att sedan kräva 
en brådskande utbetalning ökar explosions-
artat. Dessutom ställer manuella fel till stora 
problem i en tid då tempot skruvas upp. 

Framtiden handlar om smarta, digitala 
tjänster som skapar trygghet och kontroll för 
ekonomiavdelningen. Här ser vi att Inyett för-
ändrar världen för tusentals ekonomer varje 
dag, avslutar Jone Sølvik.

Vi gör det enkelt för 
dig och dina kunder.

PayEx är en komplett leverantör av elektroniska betalnins- 
tjänster för internet-, mobil- och fysisk varuhandel på den 
nordiska marknaden. 

Oavsett storlek, bransch eller komplexitet har vi smidiga  
och säkra tjänster som uppfyller ditt och dina kunders behov. 
Allt för att förbättra flödet och ge den bästa köpupplevelsen.

Låt PayEx ge dig de bästa förutsättningarna, så du kan 
fokusera på det du är bra på, genom att vi gör det vi är bäst på. 
Enklare än så blir det inte!Delbetala

Vi är ett helägt dotterbolag till Swedbank och ett av Nordens ledande företag inom betalningslösningar med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

FÖRETAGSPRESENTATION

SMARTA KONTROLLER SKYDDAR 
ekonomen från manuella fel och digitala rån

Hur bra koll har egentli-
gen svenska företag på 
risker med bluffakturor, 

bedrägerier och felaktiga 
transaktioner? Hyfsad, 

tror de flesta av dem. Men 
sanningen är att väldigt 

många företag och organi-
sationer behöver rusta sig 
bättre mot den nya tidens 

hot och risker.

Jone Sølvik



Konsten att göra pengar 
av det som ingen vill ha

Veolia är världsledande inom resurshantering. Med 163 000 anställda världen över utformar och tillhandahåller vi lösningar inom energi, vatten 
och återvinning som bidrag till en hållbar utveckling av samhällen och industrier. Vi hjälper städer och industrier att hantera, optimera och göra 
det bästa av sina resurser för att främja övergången mot en cirkulär ekonomi. Vår globala omsättning uppgick 2016 till 24,39 miljarder euro. I 
Norden har Veolia omkring 1 400 anställda med verksamhet i Sverige, Norge och Finland och omsätter per första september 2017 ca 3,7 miljarder 
kronor. www.veolia.se

Våra konster har nu blivit fler genom 
förvärven av Hans Andersson Recycling 
och affärsområdet Industrirengörning 
av Corvara. 

Veolia är nu i och med förvärven helt 
komplett när vi har samlat koncernens 
samtliga byggstenar energi, vatten och 
återvinning under ett och samma tak, 
från Trelleborg i söder till Kiruna i Norr.

Vi kan hjälpa er med att hitta energi och 
ekonomi i era restprodukter och om-
vandla dem till ökad lönsamhet, minskad  
miljöpåverkan och en mer effektiv pro-
duktion. Vi tar ett samlat perspektiv på 

hela er verksamhet och dyker ner precis 
där ni behöver stöd och förbättringar. 

I våra händer blir det överblivna tillgång-
ar. Vi tar hand om ert avfall, allt ifrån 
papper på kontoret till metall och gamla  
lysrör där vi gör den bästa lösningen för 
just er. Vi hjälper till att minska spillet 
i produktionen och samtidigt återföra 
överskottet tillbaka till produktionen eller 
att återvinna det. Spillvärme blir ett nytt 
sätt att värma era lokaler och minska er 
användning av fossila bränslen. När hela 
produktionsapparaten ska underhållas 
så fixar vi också det med våra team inom  
industriellt underhåll och rengöring. 

För oss handlar det nämligen om att 
upptäcka och tillvarata resurser på bästa 
sätt. Att åstadkomma det kräver ett stort 
engagemang. Det är därför vi, förutom 
driften, även kan designa, bygga, och  
finansiera de lösningar som krävs. Bakom 
oss har vi en koncern som är världsle-
dande inom resurshantering och opti-
mering med fokus på energi, vatten och 
återvinning. 

Vi tillför det som behövs för ett långsik-
tigt resultat – från minskad miljöpåverkan 
från er verksamhet till ökad avkastning på 
ert eget kapital. Vi har energin och kunska-
pen att ta våra kunder till nästa nivå.



Atea är Nordens och Baltikums ledande leverantör av it-infrastruktur. Vi förser våra kunder med 
spetskompetens, produkter, tjänster och lösningar. I Sverige finns våra 2 100 medarbetare nära 
dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. atea.se

Modern telefonhantering 
ska vara enkel.
Därför har vi utvecklat tjänsten Atea Smartphone, en tjänst 
där organisationen får ett helhetsgrepp om sina mobila enheter. 
Med Atea Smartphone får din verksamhet:

• Kostnadsfri utbytespool
• Utbyte av trasig enhet på plats hos användaren
• Rätt inställningar och förkonfigurerade appar
• Inventarie- och livscykelhantering
• Användarstöd och support
• Miljövänlig återvinning

Läs mer på atea.se/smartphone


