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Framåtlutade företag har vaknat till 
liv. De förstår och ser hela sin kund-

process, de hanterar sina kunder med 
högsta kvalitet och kompetens i varje ären-

de och lyckas därmed knyta sina kunder närmare till sig. 
Kundservice i alla led borde för alla bolag ligga högst 
på agendan. Tittar vi på de mest framgångsrika ”start-
up” bolagen och bolag som tagit över sin marknad de 
senaste åren är trenden tydlig - alla har ett väl utvecklat 
tönk kring sin ku dupplevelse. Detta är något vi på Xzakt 
missionerat om sen starten för 18 år sen!

Det är viktigt att använda den digitala utvecklingen på 
rätt sätt så att man inte tappar kontakten med sina kun-
der. Enligt en amerikansk underökning svarade 70 pro-
cent av de tillfrågade att de var beredda att betala mer 
för att få en personlig kontakt med en bra upplevelse. Bra 
kundservice öppnar dörren för kommunikation med kun-
den och därmed också en möjlighet till merförsäljning. 

Kundrelationen var grunden till min affärsidé. Jag hade 
tidigare arbetat i ett bolag där jag såg hur man inte tog 
hand om sina kunder, det kunde handla om en timmes 
telefonkö. Risken finns att där man tar in nya kunder i 
ena änden så tappar man lika många i den andra. Fram-
gångsrika bolag förstår grundtanken om att en stark 
kundrelation kan innebära att även om en tjänst eller 
produkt kanske inte är den billigaste på marknaden, så 
förblir kunden trogen och försvinner inte när konkur-
renter pitchar med billigare erbjudanden. Att lyckas med 
att bygga mervärde och merförsäljning är i grunden en 
fråga om att överleva och växa.

Så frågan man måste ställa sig är, hur tar vi hand om 
våra kunder? Genom att kartlägga hela sin kundpro-
cess och fokusera på kvalitet och kompetens så kan 
ärenden avslutas på första samtalet. Det kan uppfat-
tas som kostnadseffektivt att låta kunden lösa allting 
själv på nätet, men det innebär också att man har noll 

vetskap om varför man kanske tappar kunder. En kund 
som ringer och är jättearg för att produkten eller tjäns-
ten inte fungerar kan med rätt teknisk support vändas 
till en kund som är supernöjd och du har också öppnat 
dörren för att sälja mer.

Se över kundflödet, outsourca det som inte är din core 
business, ta reda på hur dina konkurrenter arbetar, följ 
upp och se till att det alltid finns någon som kan fånga 
upp kunden. Det är faktiskt inte mycket svårare än så 
att bygga riktigt goda kundrelationer. Lyckas man med 
det, vi har flera case där företag kommit väldigt långt, 
så kommer er kundservice inte bara göra hela företaget 
mer lönsamt utan den kommer också föda er marknads-
avdelning samt försäljningsavdelning med mer insikter i 
vad kunder vill ha eller saknar.  

Gunilla von Platen
Xzakt Kundrelation

Kundservice i alla led borde ligga högst på agendan

GUNILLA VON PLATEN

16 302112

VD Philip Wendelin 
Försäljningschef Henriette Wendelin 
Produktion WENDELIN MEDIA
Tel 040-665 56 56
Email info@wendelinmedia.com
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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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– Sedan starten 2004 har vi nu vuxit och idag 
har vi kunder över hela världen och som vi 
ser det så har vår resa bara börjat, säger Oscar 
Civill, försäljningschef Sverige på Weblink, 
som erbjuder telefonilösningar till företag.

Weblink IP Phone, som ingår i Infracom 
Group har funnits i elva år, med en grund 
som operatör på linjesidan. Den egenutveck-
lade telefoniplattformen är i dag bolaget stora 
och efterfrågade produkt. 

– Den nya generationens molnväxel har 
alla tekniska funktioner som behövs, sam-
tidigt som det är användarvänligheten som 
styrt vårt utvecklingsarbete. Alla funktioner 
i systemet ska vara enkla, som till exempel att 
logga in eller ur en svarsgrupp.

Användaren bestämmer hur och var man 
ska svara, oavsett om det är via mobilen eller 
fast telefon och vad som händer om man inte 
kan ta samtalet.

– Eftersom det är mycket enkelt att läg-
ga till nya användare och redigera i syste-
met så är det en växellösning som fungerar 
smidigt inte minst för växande företag, säger 
Oscar Civill.  

Och skulle det uppstå problem så har sup-
porten en svarstid på cirka 30 sekunder.

– Vi ser till att det finns tillräckligt med 
folk på plats, skulle det behövas så kan vi 
logga in fler resurser. I mobilappen står det 
i realtid hur lång väntetiden är.

Den höga driftsäkerheten garanteras med 
tre separata datahallar på tre geografisk oli-
ka platser.

– Det innebär att om en kabel skulle grä-
vas av och det blir strömavbrott på den plat-
sen så tar en annan hall över. Automatiken 
i systemet gör att det fungerar direkt igen. 
Och skulle även den andra hallen haverera så 
finns den tredje hallen redo att ta över, säger 
Oscar Civill.

Vilken betydelse har kapaciteten i era 
hallar?
– Den borgar helt enkelt för god ljudkvalitet. 
Är kapaciteten i bredbandstelefonin för låg så 
tvingas man komprimera samtalen och det är 
då ljudet låter burkigt.

Om du skulle titta fem år fram i tiden hur 
ser telefonilösningar ut då?
– Utgår vi från hur utvecklingen sett ut så här 
långt så har nog de flesta övergett fasta telefo-
ner och all kommunikation sker mobilt. Näs-
tan 50 procent på marknaden har fortfarande 
fasta telefoner på sina kontor, men de över-
ges i en allt snabbare takt, säger Oscar Civill.

Läs mer om Weblink IP Phones produkter 
och tjänster på www.weblink.se

FÖRETAGSPRESENTATION

ANPASSA TELEFONIN TILL FÖRETAGET 
– INTE TVÄRT OM!

Med en hög 
driftsäkerhet, kapacitet 

och support så har 
Weblink Ip Phone 

haft en stark tillväxt. 
Telefonioperatören har 

på fem år gått från 16 till 
närmare 80 miljoner i 

omsättning.

Text: Redaktionen

HÅLL UTKIK! 

I början på 
mars så 

släpper de 
vårens nyheter



AUTOMATISERAD FAKTURERING I SYNK MED DITT AFFÄRSSYSTEM

Fakturera gratis
i tre månader

Ingen bindningstid

erbjudande

Det nya sättet att sköta sin fakturering är att låta den sköta 

sig själv. Besök finqr.se/auto eller ring oss på 010-150 81 99 

för att ta reda på hur vi hjälper dig att frigöra tid och 

reducera kostnader med upp till 70%.

Hur rullar ekonomin i ditt företag?
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FÖRETAGSPRESENTATION

KORT OM CREDSTEP AB

Bolaget grundades våren 2017 
och ingår i Savelend-koncernen 
(SL Lending Group AB). Fintech-
koncernen Savelend är verksam på 
den svenska marknaden under tre 
varumärken:  Loanstep, Credstep och 
Savelend, med tillhörande tillstånd från 
Finansinspektionen. 

Mer information om koncernen: 
www.credstep.se

Elisabet Ehn, 
VD för Credstep
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– Vi som har startat Credstep har alla tdigare 
erfarenhet av att driva bolag och de erfaren-
heterna tog vi med oss när vi drog igång vår 
tjänst. Vi utgick helt enkelt från vad vi själva 
ville ha och hade saknat, säger Elisabet Ehn.

Fokus ligger på svenska bolag, från 
enmansföretagare till större bolag med 
mångmiljonomsättning. 

– Vår fakturaköptjänst, som erbjuds till 
både små och stora bolag, är en lösning 
utan fasta kostnader. Om man inte nyttjar 
tjänsten så kostar det inget, finansierings-
avgiften kommer endast i samband med 
att man använder sig av våra tjänster, säger 
Elisabet Ehn.

Fakturaköp är ett alternativ som frigör lik-
viditet för att finansiera tillväxt, en möjlighet 
som uppstår om man har upplåsta pengar i 
utställda fakturor i bolagets kundreskontra. 
Det är alltid upp till kunden hur många fak-
turor man vill sälja eller hur ofta kunden vill 
nyttja tjänsten.

– Vi låser inte in våra kunder och vi har 
inga minimumkrav när det kommer till 
volym. Avgiften uppstår endast på den faktu-
ra kunden väljer att sälja när behovet uppstår. 
Vi har inga fasta kostnader eller årsavgifter, 
det är omodernt och inte särskilt kundorien-
terat, påpekar Elisabet Ehn.

I takt med att finansiella tjänster för före-
tagare blir allt mer automatiserade så har 
Credstep lanserat en ny behovsstyrd finansie-
ringslösning med automatiserat bokförings-
stöd för företagare.

– Grunden är en användarvänlig fakture-
ringstjänst, man har utvecklat Nllsammans

med partnern Billecta, som kan tillhanda-
hålla rörelsefinansiering med ett knapptryck. 
Företagare kan snabbt frigöra likviditet som 
sedan kan användas för att finansiera tillväxt. 
Tjänsten är anpassad för företagare som vill 
ha en lösning utan fasta kostnader.

– Vi ser stora fördelar med att kunna 
erbjuda en integrerad finansieringslösning 
som effektiviserar för våra befintliga och 
framtida kunder. Detta är framtiden och vi 
är stolta att kunna erbjuda tjänsten, säger Eli-
sabet Ehn.

En förenklande aspekt för företagare är 
att lösningen har färdiga integrationer till 
flera bokföringsprogram. Tjänsten möjlig-
gör dels att en faktura hämtas upp via en 
orderimport, dels att bokföringsverifikat 
kopplade till finansieringen skapas automa-
tiskt. Företagare som exempelvis använder 
Fortnox eller Visma för sin löpande bokfö-
ring kan därmed enkelt integrera en tidsbe-
sparande tjänst.

– Vi erbjuder våra kunder en 
tidsbesparande och helt integrerad 
finansieringslösning som löser hela 
värdekedjan från skapad faktura till pengar 
på kontot och uppdaterad bokföring. En 
smart tjänst helt i linje med vad vi själva 
ville ha.

SMARTA & FLEXIBLA 
FINANSIERINGSTJÄNSTER

SKAPAR TILLVÄXT I FÖRETAG
Credstep 

erbjudermoderna 
finansieringslösningar som 
gör skillnad i vardagen för 

svenska företag.
– Vår målsättning är 

vara en tillväxtpartner 
som erbjuder något 

för alla företagare och 
entreprenörer, oavsett 

vart man befinner sig i sin 
utveckling, säger Elisabet 

Ehn, VD för Credstep.

Text: Redaktionen

SCENARIOS DÄR 
FAKTURAKÖP 
ÄR LÖSNINGEN

1. Ditt företag har dålig ekonomi
Den mest seglivade myten kring faktura-
köp är att det signalerar att företaget har 
ekonomiska utmaningar och att konkur-
sen kan vara nära. 

I själva verket är det företag som väx-
er som är i behov av att sälja sina faktu-
ror, eftersom kassaflödet lätt halkar efter 
samtidigt som intäkterna ökar månad för 
månad.

2. Dina kunder blir oroliga
Privat har de flesta inga problem med 
att köpa en pryl från en e-handlare som 
sedan betalas på faktura till Klarna. Var-
för skulle då dina kunder bry sig om vem 
som hanterar dina fakturor? 

En orsak till att myten lever kvar är 
att många kommuner, landsting och stor-
bolag har varit emot fakturaförsäljning 
till factoringbolag, för då kan man inte 
utnyttja kunderna på samma sätt genom 
att släpa efter med betalningen. 

3. Factoringbolag värnar inte om dina 
kundrelationer
Visst, som i alla branscher finns det röt-
ägg och de stora drakarnas beteenden 
från 1980-talet har skapat en uppfatt-
ning om att factoringbolag inte bryr sig 
om kundrelationer. Hade detta varit en 
sanning så skulle inga företagare fortsätta 
sälja sina fakturor. För oss är dina kun-
der lika viktiga som för dig. Här kan du 
tvärtom stärka relationerna eftersom fak-
tureringen hanteras av experter som vet 
hur kunderna vill ha det.

4. Du måste sälja alla dina fakturor
Den här myten bygger på att factoring-
bolag kräver att du måste sälja alla dina 
fakturor, eller en bestämd volym med en 
påföljande straffavgift om man inte upp-
når kraven. 

För att slå hål på denna myt, erbjuder 
Credstep istället en flexibel tjänst där du 
kan sälja allt från en enstaka faktura till 
hela ditt fakturaflöde utan att förbinda 
dig till några volymkrav.”

5. Du blir upplåst i långa kontrakt
Det här är tyvärr typiskt för hur många 
factoringbolag agerar, man binder upp 
kunderna i långa avtal. 

Hos Credstep finns inga långa bind-
ningstider. Hos oss är det upp till dig 
när du vill använda vår flexibla tjänst. Vi 
lever efter mottot att en nöjd kund kom-
mer tillbaka.

5 MYTER OM 
FAKTURAKÖP

FÖRBÄTTRAT KASSAFLÖDE
LÖNERNA KAN BETALAS UT

"Det är måndag morgon och det 
närmar sig slutet av månaden. På 
fredag ska löneutbetalningarna 
göras men likviditeten i kassan 
täcker inte lönerna samtidigt som 
företaget har mycket pengar låsta 
i sina kundfordringar. Genom att 
sälja av en del av dessa fakturor 
som finns ute till Credstep så frigörs 
kapital tidigare än om man väntat på 
förfallodatum. På så sätt förbättras 
kassaflödet och lönerna kan betalas 
ut utan problem.”

FLEXIBEL 
FAKTURAFINANSIERING
INVESTERA I TILLVÄXT

"Verksamheten går riktigt bra 
och det är dags att expandera. 
Nya kunder är på väg in och 
personalstyrkan behöver utökas den 
närmaste tiden. Betalning från de 
nya kunderna inkommer dock först 
om tre månader. Med Credsteps 
flexibla fakturafinansiering får 
företaget loss pengar här och nu 
istället för om tre månader, och kan 
investera i att rekrytera mer personal 
för att sporra sin tillväxt.”

SÄLJA DELAR AV KUND-
RESKONTRA
FINANSIERA UTVECKLING

Företaget ska utveckla delar av sin 
verksamhet och konsulter behöver 
anlitas för detta under en begränsad 
tid. Dessa fakturerar månadsvis för 
sina tjänster vilket skapar ett ojämnt 
kassaflöde under perioden. Efter att 
ha sålt av delar av kundreskontran 
skapas utrymme för att kunna betala 
konsultfakturorna. På så vis behöver 
ägarna inte skjuta till kapital eller för 
den delen ta ett lån för att finansiera 
utvecklingen. ”
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– Vårt koncept är att bygga kontor runt 
människor, inte tvärt om. Vi startar helt 
enkelt på orter där vi hittar människor som 
brinner för det de gör, säger Dan Samuelsson, 
vd för Wikan Personal och ansvarig för Kris-
tianstadkontoret med omnejd.

Med 100 procent lokalt fokus uppnår man 
bättre resultat, menar Dan Samuelsson.

– Det innebär att vi kan ha en närmre rela-
tion med kunden. Vi kan snabbt ta oss ut och 
följa upp och vara tillgängliga. Nära samar-
bete gör också att vi kan lära känna kundens 
företagskultur på ett mycket bättre sätt och 
därmed underlättas vårt arbete att hitta lämp-
liga kandidater, säger han.

Wikan förser sina kunder med både tjänste-
män och yrkesarbetare, i huvudsak till indu-
strin så som metall, bygg, livsmedel och for-
don. Samtidigt har Wikan Personal många 
kunder utanför industrin, till exempel revi-
sion- och andra ekonomitjänster. Kunderna 
vänder sig till Wikan både för att hyra in per-
sonal och för att få hjälp med direktrekrytering. 

– Vi är duktiga på att skapa långsiktiga part-
nerskap med våra kunder. Det gör att vi har 
god kännedom om inte bara deras verksam-
het utan även om företagskultur och värde-
ringar. Vi brukar säga till nya kunder ”bestäm 
om du vill använda oss efter att du har träffat 

vår konsultchef ”, det vill säga att det är bättre 
om vi är på samma våglängd innan vi påbör-
jar ett samarbete, säger Dan Samuelsson.

Märker ni av några trender?
– När vi startade för sju år sedan var det van-
ligare att de som vände sig till oss för att söka 
jobb var arbetslösa. Idag, med en mycket 
bättre konjunktur, är det allt fler som vill och 
vågar byta jobb. Det är också en konsekvens 
av att bemanningsbolag har blivit mer etable-
rade aktörer. Här i södra Sverige är det väl-
digt få företag som inte vid något tillfälle har 
varit i kontakt med ett bemanningsföretag, 
säger Dan Samuelsson och fortsätter: 

– Det blir också vanligare att företagen inte 
gör en direktrekrytering utan istället hyr 

in personal först, så kallad hyrrekrytering, 
för att sedan anställa. Det innebär också en 
trygghet för den anställde, eftersom hen då 
kan få möjlighet till andra uppdrag om före-
taget man är uthyrd till kommer till en punkt 
där man inte är i behov av personen längre.

För närvarande går det riktigt bra för Sve-
rige, vilket också märks hos Wikan Personal. 

– Allt större andel av våra uppdrag är på 
tjänstemannasidan och det ökar både vad 
det gäller bemanning och rekrytering. Just 
nu är det hög rörlighet på arbetsmarknaden 
vilket så klart är positivt för oss, säger Dan 
Samuelsson.

Läs mer på wikan.se

FÖRETAGSPRESENTATION

LOKALT FOKUS 
GER EFFEKTIVARE BEMANNING

Lokal närvaro och 
fokus på relationer. 

Det är några av 
Wikan Personals 

framgångsfaktorer. 
Sedan starten i 

Kristianstad 2011 har 
bemannings- och 

rekryteringsföretaget 
etablerat sig på flera 

orter i Sverige.

Text: Redaktionen

För vad vi säger är viktigt, men det är hur vi 
säger det som kan vara avgörande för genom-
slaget.

– Om vi förstår hur vi triggar och attrahe-
rar till lyssning och interaktion, då har vi ett 
mycket kraftfullt verktyg, konstaterar retorik-
konsulten Per Furumo. Inte minst gäller detta 
när vi kommunicerar ekonomi.

Per Furumo har en bakgrund som sånga-
re och pedagog. Han har arbetat med världens 
främsta dirigenter, orkestrar och sångsolister 
och är idag starkt efterfrågad som konsult och 
utbildare i muntlig kommunikation. Bland 
uppdragsgivarna finns en mängd av våra stora 
företag och organisationer, offentliga personer 
och andra.

– Helt säkert, det finns inga tråkiga ämnen, 
bara tråkigt framförda, säger Per Furumo.

Muntlig kommunikation handlar om så 
oändligt mycket mer än själva innehållet.

– Tempo, röstläge, betoning, kroppsspråk, 
tonfall, melodi är helt avgörande för hur den 
som lyssnar tar till sig av det vi säger. Genom 
att förstå de här mekanismerna så kan alla ska-
pa maximal, bra muntlig kommunikation i det 
skarpa läget.

Per Furumo påpekar att många av oss är 
kvar i en övertygelse om att vi är rationella var-
elser, det är ett 1900-talstänkande som är djupt 
rotat i oss.

– Synen på hur vi fungerar har sedan mil-
lennieskiftet ändrats. Idag säger all forskning 
att vi i första hand är kännande varelser med 

viss förmåga till rationalitet. Ta till exempel den 
senaste pristagaren i ekonomi till Nobels min-
ne, Richard Thaler, vars forskning i ekonomisk 
psykologi visar att vi är långt ifrån rationella.

Att åstadkomma god muntlig kommunika-
tion handlar, enligt Per Furumo, om att skapa 
en så hög mental närvarandenivå hos motta-
garna som möjligt.  

– Jag träffar talare på alla nivåer, de som 
är riktigt duktiga och de som har det jobbigt. 
Men alla har förmåga att ta nästa steg. Vinnan-
de muntlig kommunikation handlar också om 
samspelet mellan tal och bild liksom om story-
telling. Med enkla medel så kan du öka förut-
sättningarna för engagemang och interaktion 
från de som lyssnar.

Per Furumo lyfter fram Hans Rosling som 
en av våra riktigt stora talare.

– Hans storhet låg bland annat i hans peda-
gogiska förmåga, han gjorde sina budskap 
begripliga. Genom sitt engagerade tilltal så 
lyckades han fånga och fängsla sin publik. En 
av nycklarna till detta var att han vågade leka. 
Den lekfulla pedagogiken i kombination med 
ett engagerat berättartilltal gjorde att den som 
lyssnade kunde ta till sig av budskapet. Vi ska 
naturligtvis inte försöka låta som Hans Rosling 
men vi kan alla lära av professorn och bejaka 
det levande tilltalet avslutar Per Furumo.

FÖRETAGSPRESENTATION

NÅR DU IN NÄR DU NÅR UT? 
Kommunicera ekonomi så alla lyssnar och förstår

Det går att göra Pippi 
Långstrump till världens 

tråkigaste berättelse 
och vi kan tala ekonomi, 
tullskatter eller vad som 

helst och göra det till 
världens intressantaste 

och roligaste 
presentation!

Text: Redaktionen

Helt säkert, det 
finns inga tråkiga 
ämnen,bara 
tråkigt framförda.

Retorikkonsulten Per Furumo 



ERT NYA 
AFFÄRSSYSTEM?

Med Sage X3 har leverantören 
tagit  steget in i framtiden.
Jonas Andersson HerbertNathan & Co

www.sagex3.se
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Grundbulten i CoachCompanions utbild-
ningar är ICFs (International Coach Federa-
tion)  11 kärnkompetenser och den patente-
rade Propellermodellen.

– Den innebär att man hittar en balans, 
och förmåga att vara chef, ledare och coach 
och att kunna växla mellan de olika roller-
na – de olika propellerbladen – när situatio-
nen kräver det och på så sätt skapa framdrift, 
säger Maria Jonzon, utbildare och marknads-
ansvarig på CoachCompanion. 

Coachens främsta redskap är att se med-
människors styrkor och potential, menar 
hon.

– Med ett coachande förhållningssätt 
utgår man från det som är bra och bygger 
vidare på det. Som coach har man tillgång till 
en mängd verktyg som hjälper människor att 

nå ny självinsikt och svaren inom sig själva, 
där man genom samtal supportar individen 
att  hitta sina styrkor och nå resultat, säger 
Maria Jonzon.

Veronica Almqvist Lundblad jobbar som 
verksamhetsansvarig inom äldreomsorgen. 
Hon har blivit diplomerad coach genom 
CoachCompanion och är just nu i färd med att 
gå vidare för att bli certifierad. Ur hennes per-
spektiv har utbildningen varit en stor succé.

– Jag har fått helt nya glasögon och till-
gång till fler redskap som ger mig möjlig-
het att se hela människan – jag är övertygad 
om att det bor en hjälte inom oss alla. Jag har 
också insett fördelen med att kunna förstå, 
och växla mellan de olika rollerna chef, leda-
re och coach. Om man bara använder ett av 
propellerbladen så blir det inte bra – utbild-
ningen har lärt mig att hitta balansen, säger 
hon.

Verktygen har också varit värdefulla i hen-
nes privatliv, menar Veronica Almqvist Lund-
blad.

– Att vara aktivt lyssnade och se den inne-
boende kraften i människor är något man har 
nytta av i alla situationer, säger hon.

Magdalena Lindhard jobbar till vardags 
inom hotellsektorn. För henne var utbildning-
en hos CoachCompanion ett enkelt val – för 

närvarande håller hon på att ta sin certifiering.

– Efter många år med samma yrke kände 
jag enorma behov för förändring, att utmana 
mig själv och få bekräftelse att allt är möjligt. 
Viljan att satsa på sig själv, utveckla och höja 
mina kompetenser var riktigt stark, säger hon 
och fortsätter:

– I mitt jobb som marknadsansvarig 
och försäljningsansvarig använder jag det 
coachande förhållningssättet med mer öppna 
frågor och aktivt lyssnande, än tidigare. Förde-
len med det är att jag har mer medvetna kun-
der och detta ger i sin tur ett större helhetsbe-
grepp för alla. Det skapar bättre relation, tro-
värdighet, ökar försäljning och skapar bättre 
resultat.

Hon rekommenderar starkt att man går en 
utbildning hos CoachCompanion.

– Jag fick inte bara nya kunskaper som jag 
tar med mig till arbetsplatsen, jag lärde mig 
även mycket om mig själv och fick starkare 
självinsikt. Idag ser jag inga hinder fram-
för mig, bara möjligheter. Jag känner enorm 
tacksamhet för allt jag har lärt mig så här 
långt samt för alla underbara människor jag 
mött på vägen, säger Magdalena Lindhard.

Läs mer coachcompanion.se

FÖRETAGSPRESENTATION

”DET BOR EN HJÄLTE 
INOM OSS ALLA”

Att bedriva ett 
coachande ledarskap 

är att lyfta fram och att 
ta till vara på kraften 

i sina medmänniskor. 
Det vet man på 

CoachCompanion, 
ett utbildningsföretag 

som fokuserar på 
modernt, hållbart 

ledarskap.

Magdalena LindhardMaria Jonzon

Text: Redaktionen
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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

INGA AVGIFTER
Fria insättningar och uttag på 
ditt sparkonto

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
Enligt UC har UpplandsSpar 
god kreditvärdighet

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
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– CREDMA - The School of Credit Manage-
ment är ett helt leverantörsoberoende utbild-
ningsföretag som erbjuder en lång rad special-
anpassade och populära kurser för företag, 
bank och finans, berättar Åsa Eklöf, ansvarig 
för CREDMAS kreditutbildningar. 

I paletten av kurser märks bland annat 
flaggskeppet Diplomerad Credit Control-
ler men också tvådagarsutbildningar som 
exempelvis Bokslutsanalys i enskild firma, 
Värdering och överlåtelse av företag, Krav 
och inkasso i bank och finansbolag, Kredit-
givning till koncerner och även en högaktu-
ell förberedande e-learningutbildning inför 
SwedSec:s licensiering av bolånehandläggare.

Ny kostym men samma innehåll
Den uppmärksamme läsaren kanske känner 
igen kursutbudet, vilket har sin förklaring i 
det faktum att CREDMA fram till den sista 
december 2017 hette UC Business School. 

– Samarbetet mellan Creditforum och UC 
upphörde i samförstånd vid årsskiftet och 
Creditforum fortsätter sedan dess att dri-
va utbildningsverksamheten under det nya 
namnet CREDMA. Vi har helt enkelt bytt 
kostym men behållit det högkvalitativa inne-
hållet, förklarar Åsa Eklöf.  

CREDMAs kurser syftar till att ge såväl de 
senaste teoretiska rönen som praktiska och 
konkreta verktyg som kursdeltagarna kan 
använda redan dagen efter kursen, när de 
kommer tillbaka till arbetet. 

– Vi får ofta höra att man går ut genom 
dörren från oss och direkt tillbaka till arbets-
platsen och kan börja jobba med det man lärt 
sig. Det är unikt, konstaterar Åsa Eklöf. 

– Dessutom mäter vi allt vi gör och i 
genomsnitt får våra utbildningar 4,7 av 5 
möjliga i betyg. Det är få som kan visa upp 
sådana höga siffror efter avslutad kurs.

Yrkesverksamma pedagoger borgar för 
hög kvalitet
En av anledningarna till de höga betygen kan 
vara att CREDMA uteslutande anlitar exper-
ter som kursledare till sina kurser.

– Alla våra kursledare är handplockade, 
goda pedagoger och själva yrkesverksamma 
inom sitt specialområde. Det innebär att de 
är uppdaterade med de senaste rönen och har 
högaktuella case att belysa, betonar Åsa Eklöf. 

– Vi har dessutom en koppling till Stock-
holms universitet, vilket naturligtvis ger oss 
tillgång till den senaste forskningen inom 
området, fortsätter hon.

Marknadens enda diplomering
CREDMA erbjuder också marknadens enda 
diplomering, Diplomerad Credit Controller. 
Det är en unik diplomering, som både fördjupar 
kompetensen och stärker cv:t hos deltagarna. 

– Det är vår storsäljare och hittills har 
över 4000 personer gått utbildningen och 
diplomerat sig som Credit Controllers. Dip-
lomet gynnar inte bara kursdeltagaren utan 
bidrar förstås även till att företagen blir kon-
kurrenskraftigare, betonar Åsa Eklöf. 

Vad ser hon då som kreditskråets största 
utmaning just nu?
– Den ökande ekonomiska brottsligheten och 
bedrägerier, utan tvekan! Det är i dag inte bara 
viktigt att kunna förebygga och förhindra ris-
ken för bedrägerier och minimera skador-
na utan en absolut nödvändighet, en hygien-
faktor. Därför har vi flera inslag om hur man 
motverkar bolagsbedrägerier i våra kurser. 

Varför ska man gå kurs hos just CREDMA?
– Därför att ingen annan utbildningsaktör 
erbjuder vare sig det djup eller den bredd 
som vi gör, avslutar Åsa Eklöf.

FÖRETAGSPRESENTATION

MISSA INTE DEN 
LJUSGRÖNA KATALOGEN 

– SPECIALKURSER FÖR FÖRETAG, 
BANK OCH FINANS

Den senaste tiden 
har en ljusgrön 

utbildningskatalog 
från CREDMA landat 

i företagens och 
bankernas brevlådor 
runt om i landet. Den 

nyfikne undrar förstås vad 
CREDMA är för något och 
vad är det för utbildningar 

som företaget erbjuder?

Vi får ofta höra att 
man går ut genom 
dörren från oss 
och direkt tillbaka 
till arbetsplatsen 
och kan börja 
jobba med det 
man lärt sig

KORT OM CREDMA

CREDMA – The School of Credit 
Management erbjuder öppna och 
företagsanpassade kurser inom 
kredithantering. 

Över 4000 personer har gått CREDMAs 
flaggskeppskurs Diplomerad Credit 
Controller. Det är sex kurser i tre olika 
utbildningsblock med tentamen på 
varje kurs inom blocken. 

Företaget erbjuder även 11 kortare 
kurser samt en webbaserad utbildning 
för bolånerådgivare. 

I genomsnitt får CREDMAs utbildningar 
4,7 av 5 möjliga i betyg. 

CREDMA ägs av Stiftelsen 
Kursverksamheten vid Stockholms 
universitet

Allting ingår i kursavgiften; kaffe, 
luncher och dokumentation.

Kurserna genomförs i moderna 
kurslokaler i Globenområdet i 
Stockholm.

www.credma.se
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I Tomelilla med omnejd är det framförallt 
mindre företag inom industrin som utgör 
majoriteten av Wikans kunder. Wikan hjäl-
per företag med bemanning, rekrytering men 
även så kallad hyrrekrytering, där kunden 
börjar med att hyra in kompetens en period 
för att sedan anställa. 

– Med personliga, långsiktiga relationer 
med våra kunder har vi lärt känna våra kun-
der väl. Det betyder att vi inte bara förstår 
deras bemanningsbehov utan även företags-
kultur och värderingar. De kandidater som 
vi hittar ska ju inte bara matcha kompetens-
profilen, de ska ju också passa in och trivas i 
företagskulturen.

En rekryteringsprocess kan vara komplex och 
företag har mycket att tjäna på att låta exper-
ter hantera den, menar Stefan Johansson.

– Många mindre företag har ingen egen 
personalavdelning och har heller inte alltid 
den kunskap som behövs för att genomfö-
ra en bra rekryteringsprocess. Och om man 
råkar göra en felrekrytering så kan det bli 
riktigt kostsamt, både i tid och pengar, säger 
han.

Vilka fördelar finns med att ha ett lokalt 
fokus?
– Det gör att vi kan bygga bra nätverk och rela-
tioner med både kunder och arbetssökande. 
På så sätt är vi inte bara leverantörer, vi skapar 
istället partnerskap. Processen blir mer effektiv 

eftersom vi har en djup förståelse för kundens 
utmaningar och behov. Närheten gör också 
att vi kan var ännu mer tillgängliga för våra 
anställda. Vi har tät kontakt och uppstår det 
något problem så kan vi snabbt komma ut och 
fixa det. Det kan röra sig om något så enkelt 
som att man har för trånga skor på jobbet – 
då kan vi snabbt köra ut med ett par i större 
storlek, säger Stefan Johansson och fortsätter:

– För oss är det otroligt viktigt med en 
positiv människosyn. Det är den stora fram-
gångsfaktorn.

Är det brist på någon typ av kompetens 
idag?
– Här i vår region märker vi av en brist på 
svetsare av olika slag. Även annan typ av 
spetskompetens inom industrin är allt svå-

rare att få tag på. En stor förhoppning från 
vår sida är att man ska kunna ta tillvara på 
den kunskap och kompetens som finns hos 
många av de nyanlända som kommit till Sve-
rige. Där tror jag att den viktigaste nyckeln är 
att de lär sig språket så snabbt som möjligt. 

För närvarande råder högkonjunktur och 
det går bra för Sverige. Det märks också hos 
Wikan i Tomelilla.

– Jag har jobbat i den här branschen sedan 2002 
och jag tror aldrig vi har upplevt ett så högt 
tryck som vi har nu. Läget gör också att många 
som tidigare varit tveksamma nu vågar ta chan-
sen att byta jobb, säger Stefan Johansson.

Läs mer på wikan.se

FÖRETAGSPRESENTATION

BEMANNINGSFÖRETAG
MED LOKALT FOKUS

Personliga relationer, 
fokus på lokal närvaro 

och långsiktiga 
relationer. Så jobbar 

Wikan Personal. 
– Vår största tillgång 

är våra nätverk. Vi 
känner väl till våra 

lokala branscher och 
det underlättar oerhört 
för våra kunder, säger 

Stefan Johansson, 
platschef Wikan 

Personal i Tomelilla. 

Text: Redaktionen

Vi brinner för att våra kunder ska ha välskött 
redovisning och har därför samlat bred och 
lång erfarenhet i ett kompetent team.

R2 är ett mindre företag, vilket har ska-
pat möjligheter till riktigt bra samarbeten 
med våra kunder. Vi vill gärna ha person-
liga relationer med våra uppdragsgivare för 
att kunna göra ett bra jobb och ge riktigt 
bra service. 

Uppdragen kommer från en lång rad 
företag, verksamma inom olika branscher, t 
ex it, reklam, media, musik och kultur. Men 
gemensamt är att de flesta är ägareedda.

Vår kärnverksamhet är att - som en extern eko-
nomiavdelning - hjälpa mindre och medelstora 
företag med allt från löpande redovisning, till 
rådgivning i ägar- och företagsstrategiska frå-
gor. Som konsulter anpassar vi oss förstås till 
ditt företags specifika behov. Om du t ex har ett 
företag i tillväxt, kan vi växa med dig vartefter 
verksamheten ökar.

Tillsammans har vi också ett omfattande 
kontaktnät bl a inom ämnena moms, skatt och 
affärsjuridik, som vi kan utnyttja vid behov. 
Dessutom har vi nära samarbeten med flera 
olika revisionsbolag.

FÖRETAGSPRESENTATION

R2 EKONOMI EN SANN EXPERT PÅ 
EKONOMI MED KUNDEN I FOKUS!

Grunden i en bra 
ekonomi är ordning och 

reda. Oavsett om ett 
företag har svag eller stark 

ekonomi, krävs att man 
har bra koll på siffrorna 
för att kunna fungera i 

affärsrelationer och ta rätt 
beslut i olika frågor.

TJÄNSTER

Fakturering

Löneadministration

Betalningar

Kravhantering

Redovisning och skatt

Reskontrahantering

Skattedeklarationer och periodiska 
sammanställningar

Likviditetsprognoser

Budget- och resultatanalyser

Avstämningar och 
resultatrapporteringar

Bokslut och årsredovisningar

Deklarationer

Skatteplanering

Bolagsfrågor

Projektredovisning
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Idag har vi tre fysiska butiker, webbutik samt 
återförsäljare och då är det viktigt att vi har 
koll på allting i ett system. Att jobba med 
Specter har effektiviserat vårt jobb betydligt.

”

” Med Specters webbaserade affärssystem 
och butikskassa blir det enklare för dig att 
sälja som du vill.

Sälj i egna butiker och via e-handel. Sälj till 
återförsäljare, på mässor eller marknads-
platser. Läs mer på specter.se

Välkommen att kontakta någon av våra affärsutvecklare på 
telefon 0304 - 64 94 00 eller via e-post sales@specter.se

När omnihandel är ett måste!

Emma Landström
www.emmamalena.com

Framtidens affärssystem

– Intresset för vad EQ är och vad det går ut 
på har verkligen ökat, vilket är väldigt posi-
tivt, säger Caren Sjöström, leg psykolog och 
seniorkonsult på Kandidata, ett konsultföre-
tag som specialiserar sig på tester, personbe-
dömningar, utveckling och utbildning. Kär-
nan för verksamheten är teorin om EQ och 
alla tester och verktyg är baserade på väleta-
blerad forskning.

Caren Sjöström menar att det finns ett tyd-
ligt samband mellan hög EQ och framgångs-
rik affärsverksamhet.

– Vi brukar säga "IQ gör att du får jobbet 
men EQ gör att du får behålla det". EQ hand-
lar alltså inte bara om känslor i sig utan om 
hur man förstår sig själv och sina känslor, att 
faktiskt acceptera den man är och att kunna 
uttrycka sig på ett bra sätt. EQ är en nyckel 
till hur man mår, hur man mår påverkar ens 
agerande och agerandet påverkar resultatet, 
säger hon.

Totalt är det 15 förmågor som man brukar 
titta på när det gäller EQ, till exempel social 
förmåga, empati och förmåga att fatta beslut. 
Till skillnad från IQ, som är stabil över tid, 
går det därmed att träna och förbättra sin EQ 
i högre grad.

– Det kan man göra både på individni-

vå och i grupp, genom till exempel coach-
ning. Samtidigt handlar det om att identifie-
ra befintliga styrkor och använda dem för att 
utvecklas. Vi ser ofta hur företag som jobbar 
med EQ lyckas förändra sin kultur och för-
bättra både resultat och arbetsmiljö.

– En hög EQ har man förstås också stor 
glädje av även utanför jobbet. När forskare 
började undersöka begreppet EQ var själ-
va frågeställningen varför vissa människor 
tycks hantera och klara livets utmaningar 
bättre än andra. 

– Nu vet vi att en hög EQ skapar bättre 
förutsättningar för det allmänna välbefinnan-
det, säger Caren Sjöström.

Vilken roll tror du att EQ kommer att 
spela i framtiden?

– Jag tror att vi kommer behöva ett ännu 
större fokus på EQ i takt med att världen 
blir allt mer föränderlig. I och med att kra-
ven höjs hela tiden kommer det att bli allt 
viktigare att utveckla våra empatiska för-
mågor. Det blir svårare och svårare att 
konkurrera med varor och tjänster. Därför 
behöver man ha människor på företaget 
som trivs, har god förståelse för kundernas 
behov och som är duktiga på att skapa rela-
tioner. Som kund är man helt enkelt mer 
benägen att handla hos någon som man tyck-
er om, säger Caren Sjöström. 

FÖRETAGSPRESENTATION

NYCKELN TILL FRAMGÅNG 
STAVAS EQ

Många tror att en hög 
IQ är en förutsättning för 

framgång. Men allt mer 
forskningsrön visar att den 
emotionella intelligensen, 
EQ, är en mycket viktigare 

faktor. När World Economic 
Forum nyligen rankade de 
tio viktigaste förmågorna i 

företagsvärlden hamnande 
just EQ högt på topplistan.

Text: Redaktionen

Caren Sjöström, 
psykolog och 
senior partner  
på Kandidata.

Vi brukar 
säga: IQ gör att 
du får jobbet men 
EQ gör att du får 
behålla det.



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
12
INNOVATIONEKONOMI.COM

Kan det vara så enkelt? Kanske inte, men en 
sak är säker och det är att vi har alltför många 
som inte mår bra på jobbet med en alltför 
hög sjukfrånvaro som följd. Och det behöver 
vi komma tillrätta med. 

– Vi på AS3 har arbetat med arbetsrela-
terade förändringar i över 30 år. Vi vet att 
många har svårt att hantera förändringar och 
att det ofta krävs både mer tid och ett grund-
ligare agerande från alla för att de planera-
de positiva effekterna med förändringarna 
ska bli verklighet. Annars är det lätt hänt att 
arbetstillfredsställelsen minskar, det blir inte 
så mycket gjort och stressen lurar bakom 
hörnet. Åtgärder måste helt enkelt vidtas i tid 
innan det är för sent, säger Susanne Askwall, 
Head of Executive services på AS3.

En konsekvens av den ökande förändrings-
takten är att mätningar av arbetstillfredsstäl-
lelse måste göras oftare. Idag är det många 
som en gång om året ”tar tempen” på orga-
nisationen. Det duger inte, menar Susanne 
Askwall. Den årliga mätningen måste ersät-
tas med mycket mera tätare mätningar så 
ofta kanske som var 6–8:de vecka. Det hand-
lar om att ställa färre frågor, men oftare. Att 
bli mer snabbfotad, helt enkelt.

– Genom att oftare ”ta tempen” på organi-
sationen, så ökar chanserna att rätt ”medicin” 
sätts in i tid, säger hon.

Dagens organisationer har dessutom 
blivit plattare med färre chefsled 
och ett mindre antal chefer. 
En del av de arbetsuppgif-
ter som chefer tog hand 
om tidigare hanteras nu 
av var och en. Det med-
för att medarbetarska-
pet behöver stärkas. Det 
gäller även möjligheten 
att arbeta med den egna 
arbetstillfredsställelsen. 

– Vi på AS3 har verktyg 
som gör det möjligt att genom-
föra medarbetarundersökningar oftare 

och där såväl medarbetaren som chefen görs 
ansvarig för att vidta åtgärder. De utgår från 
ett och samma verktyg och kan härigenom 
samordna och förstärka sina insatser. Verk-
tygen är förstås digitala.

Nu handlar det om möjligheterna till ett 
delat ansvar där både chefen och medarbe-
taren tillsammans vidtar åtgärder för att höja 
arbetstillfredsställelsen.

Ytterligare sätt att underlätta arbetsrelate-
rade förändringar och minska stressen är att 
ge var och en utrymme för att tidigt anpassa 
sig till en eventuell omställning. 

– Det kan man göra genom att jobba 
proaktivt med frågan och genom 

att utbilda alla i grundläggan-
de kunskaper om vad som 

händer med oss människ-
or när vi ställs inför en 
förändring. Det hand-
lar om insatser som 
både befrämjar utveck-
ling och som leder till 
arbetsglädje. Långa 

ställtider utan jobb och 
reaktiv karriärplanering 

hör inte hemma på dagens 
arbetsmarknad, säger Susanne 

Askwall.

FÖRETAGSPRESENTATION

VÄLMÅENDE, PRESTATION 
OCH KARRIÄR – NÄR NI VILL 

RUSTA FÖR INNOVATION
Att må bra och ha 

kul på jobbet är viktigt, 
inte bara för det egna 

välbefinnandet utan även 
för att det tycks smitta av 

sig på andra. Dessutom 
är det troligt att när vi mår 
bra, så presterar vi också 

bättre. Då ökar även 
chanserna för att kunna 

göra karriär. 

Text: Redaktionen

– Vi har hela tiden anpassats oss och är idag 
tunga partners till Microsoft. På så sätt hjälper 
vi våra kunder att skapa moderna arbetsplatser 
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 tek-
nik, 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 lättan-
vända integrationer och lösningar.

– Det börjar alltid med att vi gör en ana-
lys av bolagets utmaningar, behov och mål. 
Sedan pratar vi inte specifikt om tekniken 
utan snarare om just nya arbetssätt. De tek-
niska lösningarna är bara en av delarna i den 
större förändringsprocess som vi då driver, 
säger Mathias Törnblom.

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

– Vi har till exempel byggt en integra-
tionsmolntjänst riktad mot Fortnox och Vis-
ma som ger en Business Intelligence-lösning 
som möjliggör för kunden eller revisionsby-
rån att enkelt logga in och få en mycket bra 
överblick. De flesta andra system är anpassa-
de för ekonomer, inte för verksamheten, och 
det ville vi ändra på.

Lösningarna ger framförallt stora tidsbespa-
ringsvinster.

– Många kunder vittnar om en rejält 
effektiviserad verksamhet. Till exempel har 
revisionsbyråer möjlighet att med ett knapp-
tryck 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 
utvecklat är en färdigpaketerad arbetsplats. 
Här ingår dator som är färdigprogramme-
rad med Office 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 mol-
net – 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 
etablerade 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.

Text: Redaktionen



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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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.

Ring: 08 - 562 930 30
Maila: fredrik.nilsson@scandinavianexecutive.se

www.scandinavianexecutive.se

Erfarna interimschefer, snabb hjälp, resultat!

Sedan 2005 har han skapat ett bolag som vär-
nar om personliga relationer och har en lång-
siktig och värdeskapande agenda.
Berätta om hur ni jobbar?
– Vi kombinerar personlig relation med smar-
ta digitala lösningar. Våra konsultchefer och 
rekryterare har erfarenhet och kunskap inom 
sina respektive affärsområden ekonomi & 
finans och life science, säger Håkan Johansson

Academic Resource jobbar idag även med 
tjänster inom Interim Management som: redo-
visningsekonomer, ekonomi- och redovis-
ningsansvariga samt CFO:s.

– Vi har fått in väldigt mycket fin feedback 
av våra kunder. Våra konsulters kompetens och 
erfarenhet i kombination med vår inneperso-
nals förmåga till rätt matchning är helt avgö-
rande för att uppdragets utfall ska infria för-
väntningar och mål, säger han.
Har ni även kunder inom offentliga sek-
torn? 
– Ja, Academic Resource vann t.ex. upphand-
lingen ”Bemmaningsstöd för ekonomiavdel-
ningen” till Karolinska Universitetssjukhuset 
och blev därmed utvald till förste leverantör av 
ekonomitjänsterna. Vi är otrolig stolta över att 
vi landade så väl i en så pass omfattande, kom-
plex och kvalitativt uppbyggd upphandling, 
detta i konkurrens med de allra bästa av aktörer. 
Vilka var de avgörande faktorerna till att 
just ni vann?
– Jag tror att vi vann tack vare vårt regelbundna 
arbete i att förbättra allt lite, och det i alla led. 
Det mynnar ut i en fin helhet. 

Vi har helt enkelt rätt konsulter med rätt 
kompetens och förmåga att stödja, leda och 
samarbeta. säger Håkan Johansson.

Bemanningsbolaget har också lång erfaren-
het av Interim Management, där de under en 
tidsbegränsad period kan lösa behovet av che-
fer på operativ nivå.
Hur arbetar ni med uthyrning och rekryte-
ring av just chefer?
– Vi har ett stort kontaktnät av konsulter, och 
haft många intressanta uppdrag genom åren, så 
med vårt goda minne finner vi även de lycka-
de lösningarna. Vi bryr oss om människor och 
vi har kombinerat det med moderna lösning-
ar. Vi har gjort det komplicerade enkelt och 
personligt, samt att vi har roligt när vi arbetar. 
Vilka förändringar ser du?
– En given utmaning är att få tag i kvalifice-
rad personal under högkonjunktur. En speci-
fik förändring och möjlighet är att efterfrågan 

på ekonomi- och finanskonsulter är jämnare. 
Tidigare var det under perioden Q1 och Q2 
som efterfrågan var betydande. Vi ser också en 
stigande lönetrend hos ekonomerna generellt, 
vilket är en utmaning i sig. En positiv utma-
ning är att våra kunder idag uppskattar perso-
nal som även förstår ”hela affären”,  dvs har mer 
av ett generalistiskt synsätt än tidigare.    
Hur ser du på framtiden?
– Bemanningsbranschen har en given roll i 
framtiden för dem som förstår relationsbyg-
gande, är äkta, konstant förädlas och har en 
tydlig idé om vad man vill åstadkomma och 
för vem. Flertalet koncerner kommer vilja ha 
större andel av sin kvalificerade kompetens 
”på kran”. Sharing economy där bolag som 
Uber och Airbnb kommer fortsätta växa. Ett 
scenario kan vara att flertalet mindre beman-
ningsföretag samarbetar i kluster och ger 
därmed kunden en totallösning. 

BEMANNING MED
FOKUS PÅ FRAMTIDEN

Med moderna 
IT-lösningar, goda exempel 

från andra branscher 
och en kompetent 

personalstyrka kan 
bemanningsbranschen ta 
steget in i framtiden. Det 

vet Håkan Johansson, VD 
på Academic Resource. 

Text: Philip Wendelin

Håkan Johansson

FOTO: PIXMIX | PETER ROSÉN
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Anledningarna till förvärvet är flera, men 
den viktigaste är att IT-Integrations tjäns-
ter kompletterar Contribes utbud mycket 
bra genom deras höga kompetens inom pro-
gramvaruutveckling och integrationer. 

”Contribe har funnits i Malmö i drygt 
ett år och i och med detta blir vi närmare 
20 personer på Malmökontoret. I tillägg till 
våra nuvarande affärsområden Consultng, 
Health Tech och Connected får vi ytterligare 
ett starkt ben att stå på. Vi har sedan förvär-
vet mer än fördubblat utvecklingskapaciteten 
inom integrationer och vi ser mycket fram 
emot att utveckla affären tillsammans med de 
duktiga medarbetarna på IT-Integration och 
2018 kommer att bli ett mycket spännande år 
för Contribe” säger VD Roger Gordin.

”Vi på IT-Integration är väldigt glada över 
att bli en del av Contribe och nu kommer vi 
att ha helt andra möjligheter att vidareut-
veckla våra befintliga integrationslösningar 
och att utveckla nya” säger Kaisa Jönsson på 
IT-Integration”.

Vår utvecklingsavdelning och supportper-
sonal har alla mycket god utbildning i samt-
liga programvaror. IT-världen har ändrats 
från att vara ren teknik till integrationslös-
ningar för att anpassa till det dagliga arbe-
tet. Den moderna marknaden kräver idag 
lösningar som dessutom hjälper företaget att 
växa och ha kontroll över sin affärsverksam-
het. Vi som partner och integrationspartner 
kan hjälpa dig!

FÖRETAGSPRESENTATION

CONTRIBE FÖRVÄRVAR 
IT-INTEGRATION

IT-bolaget Contribe, som 
erbjuder systemutveck-

ling, test och verksamhets-
utveckling, är specialise-

rade på IT-projekt som på 
ett smart sätt effektviserar 

och eliminerar krångel i 
vardagen. Contribe förvär-

vade hösten 2017 IT-Inte-
gration i Malmö. IT-Inte-

gration är sedan år 2004 
Certified Partner, Certi-

fied Integrationspartner till 
Visma SPCS samt sedan 

2017 Preferred Partner till 
Fortnox. De tillhandahåller 

både standardintegratio-
ner och kundanpassning-
ar. Förutom integrations-

lösningar erbjuder man 
utbildningar och support.

URVAL AV PRODUKTER DAGSKASSA IMPORT

Med hjälp av denna integrationen kan 
IT-Integration läsa in dagskassor från 
alla typer kassasystem som kan skicka 
över dagskassarapporten via e-post. 
Dagskassarapporten ska vara i SIE-
format. Följande kassasystem fungerar:

• Trivec Kassasystem. www.trivec.se

• unTill Restaurangsystem www.untill.se

• Swess AB Kassasystem - www.swess.se

• Isupos Kassasystem - isupos.se

KLARNA

IT-Integration AB tillhandahåller en inte-
gration mot Klarnas Fakturaservice där du 
kan få automatisk återrapportering för de 
fakturor som du har sålt via Klarna. Åter-
apporteringen bokar automatiskt bort de 
avgifter Klarna tar för sin tjänst.

Integrationen är byggd mot IT-Integrations 
webbservice fortnox-integration.se

Gå in på www.IT-Integration.se för 
mer information om företaget och 
våra produkter!

PAYPAL

IT-Integration AB tillhandahåller en inte-
gration mot PayPals Fakturaservice där 
du kan få automatisk återrapportering för 
de fakturor som du har sålt via PayPal. 
Återrapporteringen bokar automatiskt bort 
de avgifter PayPal tar för sin tjänst. För att 
komma igång med PayPal integrationen 
tar du ut en API-kod i Fortnox och hänvisar 
den till oss på IT-integration så hjälper vi dig 
igång med den.

LEVSCAN

Med LevScan kan du på ett enkelt sätt 
skanna in dina leverantörsfakturor till 
Vismas ekonomiprogram.  
Ni digitaliserar flödet och slipper 
tidsödande pappersarbete.

FLERLAGER

Har ditt företag behov av flera lager-
ställen eller filialer på olika orter är det 
Flerlager +™, vår integrationsmodul, som 
hjälper dig att hålla reda på dina lagersal-
don. I Visma Administration och Flerlager 
+™ ser ni alltid totalsaldot på era artiklar 
och ni ser var era artiklar är placerade i 
olika sektioner och hyllor.

OM CONTRIBE

Contribe är ett snabbfotat och entre-
prenörsinriktat IT-bolag med ett femtio-
tal medarbetare och kontor i Göteborg, 
Malmö, Karlskrona, Växjö och Kalmar. 
Verksamheten består av fyra affärsom-
råden: Contribe Integrations, Contribe 
Health Tech, Contribe Connected och 
Contribe Consulting. Vår specialitet 
är mjukvaruutveckling och vi är en 
komplett samarbetspartner från start 
till mål när det gäller att ta fram nya IT-
lösningar. www.contribe.se
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– Vi är varken en renodlad redovisnings- 
eller reklambyrå, vi arbetar heltäckande med 
administration och fungerar många gånger 
som företagarens högra hand, säger Annica 
Berg, och Cecilia Berg fyller i:

– Vi startade bolaget för drygt ett år sedan 
med en tydlig vision om att bli ett ledande 
konsultföretag och leverera våra tjänster med 
ett personligt engagemang.

De kommer från en utpräglad entrepre-
nörsfamilj och har alltid varit intresserade av 
frågor kring företagande och entreprenörskap.

– Utmaningen är många gånger att fak-
tiskt förstå hur ett bolag som trots ett kanske 
starkt varumärke inte når hela vägen fram. 
En del av vår passion ligger i själva affärsut-
vecklingen. Det kan vara så enkelt att vi ser 
att företaget har koll på sina siffror men har 
slutat ifrågasätta till exempel de försäkrings-
lösningar man valt, säger Cecilia Berg, och 
fortsätter:

– Där kan vi då gå in och erbjuda oss att 
ringa runt till försäkringsbolagen och se vil-
ken lösning som är mest lönsam.

– Basen i ett bolag är den samma oavsett 
om man omsätter 30 miljoner eller en. Genom 
att utmana våra kunder så kan vi bidra till 
företagets tillväxt, säger Annica Berg.

Kreativa företagare kan ha behov av att det 
finns någon som kan binda samman siffror, 
system och processer, och tvärtom kan andra 
företagare ha behov av en kreativ input.

– Allt vi gör från redovisning till mark-

nadsföring handlar om affärsutveckling. Att 
förstå kundens affär.

Under våren arrangerar Recma också fyra 
kurstillfällen som bland annat kommer att 
handla om affärsplan och budget.

– Vi insåg att här fanns ytterligare en pro-
dukt att erbjuda våra kunder. Vi har fått så 
många liknande frågor från olika företagare 
att vi såg att det fanns ett behov som vi enkelt 
kunde fylla. Dessutom blir det bra tillfällen 
för olika entreprenörer att träffas och vi vet 

av erfarenhet att det kan leda till nya affärer.
Recma har sitt huvudkontor i Tyresö men 

kommer under våren att öppna kontor i Nacka.
– Vi har haft en stark utveckling och räk-

nar med att fortsätta växa, vilket betyder att 
vi också kommer att behöva anställa fler. Vi 
vill gärna hitta personer som gillar både siff-
ror och marknadsföring, personer som kan 
inspirera och utveckla våra kunder. 

Läs mer om Recma på: www.recma.se

FÖRETAGSPRESENTATION

HELHETSLÖSNING STÖTTAR & 
BYGGER HÅLLBARA FÖRETAG

Utifrån frågeställningen 
hur bygger man hållbara 

och över tid lönsamma 
företag så startade 

systrarna Annica och 
Cecilia Berg företaget 
Recma, som erbjuder 

en helhetslösning 
inom redovisning, 

marknadsföring och 
affärsutveckling.

Text: Redaktionen

RYGG-, HÖFT- OCH KNÄSMÄRTAN KAN BERO PÅ DINA FÖTTER
Vare sig du står, går eller springer belastas dina fötter hela tiden. Beroende på hur du anstränger dem kan det ge upphov till
smärta i rygg, nacke eller höfter. De vanligaste problemen beror på pronation, det vill säga att vi har trampat ut fotvalvet
så att vi lägger an mer på insidan av foten, säger Åsa Vinterman på Fotkomfort, som tillverkar individuellt formgjutna inlägg.

När du går belastas foten i varje steg med 
1-1,5 gånger din kroppsvikt. Vid löp-

ning fyrdubblas belastningen. Värk i fötterna 
är därför ingenting konstigt. Men om du går,
springer eller joggar regelbundet kan små 
anatomiska avvikelser ge stora problem. 
Med formgjutna skoinlägg kompenserar du 
för detta – och förhindrar att du får ont i an-
dra delar av kroppen. I dag finns det många 
som gör formgjutna inlägg men inte på sam-
ma sätt som Fotkomfort. 
Deras inlägg bygger på ett svenskt patent 
som utvecklats under 20 år och de har i 
dag förtroendet att tillverka inlägg till olika 
idrottslandslag.
– Många gör gipsavgjutningar i liggande och
obelastat läge. Vi gör avgjutningen i belastat
läge eftersom vi menar att det är så din fot
ser ut när du påfrestar den. Inläggen är smala
och smidiga och har stöd för din fot så att
du får en neutral fotled och inte snedställer
foten. Dessutom är alla inlägg aktiva vilket
innebär att de har en viss svikt i sig, säger
Åsa Vinterman.

VILKA ÄR DE VANLIGASTE PROBLEMEN FOLK 
HAR SOM SÖKER SIG TILL ER?
–Pronation men många har också problem
med framvalvet i foten som har sjunkit ihop 
och tånerver som ligger i kläm, även kallat 
Mortons neurom. 
Det här känner du av som en kramp i tårna 
eller känselbortfall. Hallux Valgus är också 
vanligt förekommande, snedställd och försto-
rad stortåled. Plantar Fasciit och häl sporre är 
andra vanliga problem.

HUR GÅR ETT BESÖK HOS ER TILL?
–Vi börjar med en undersökning av dina
 fötter och du får stå på en så kallad spegel-
låda där vi analyserar dina problem. Utifrån
problemen som vi ser i analysen korrigerar
vi eventuell pronation/ supination och lyfter
valvet.
Vid behov kan vi också placera en pelott i
inlägget. Inläggen slipas och anpassas efter
dina behov och efter cirka 40-60 minuter är
inlägget klart och kunden kan direkt gå med
sina nya inlägg.

KAN JAG ANVÄNDA SAMMA INLÄGG TILL 
 ANDRA SKOR?
– Ja, med våra inlägg slipper du köpa skor
efter inlägg! Inläggen går att använda i just
de skor du har för tillfället. Detta eftersom
de är så smidiga och tar liten plats i skorna.

OSCAR LEVY

till nya kunder

Priset blir då 1500:-
(går ej kombinera med andra erbjudanden)

OBS! Vid bokning ange rabattkod 4W%&L� Erbjudandet gäller 
tom 31/3 2018

Vi finns hos Citynaprapaterna på Odengatan 80-82, 1tr Stockholm.

Formgjutna

inlägg

Fakta
Fotkomfort startade 2010 och

finns i dag i Stockholm, Uppsala och
Enköping men har även en mobil 

verksamhet som besöker företag, klubbar
och föreningar och tillverkar inläggen
på plats. Inläggen är registrerade hos
Läkemedelsverket och är CE-märkta.

Läs mer om Fotkomfort här: 
www.fotkomfort.se
Ring: 0771-130 130
info@fotkomfort.se

Nu 300:- rabatt

VA
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Detta är en annons
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– 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 småföretagare.

– 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 
banken är en sedan 

länge etablerad 
sanning. Men 

nu finns helt nya 
möjligheter att få 

extern finansiering 
till sin verksamhet. 

Lånetjänsten 
Froda erbjuder 

finansieringslösningar 
som är helt anpassade 

till småföretagarens 
villkor.

Text: Redaktionen

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

Vi träffar Kjell Wester som berättar att han 
varit inom fordonsbranschen sedan 1976 och 
arbetat med utveckling av elektroniksystem 
för lastbilar, truckar och  materialhantering. 
2010 startade jag företaget Mobile Integrator 
Sweden AB tillsammans med ytterligare tre 
delägare, varav två av oss var aktiva i bola-
get berättar Kjell. Mycket har skett på de sju 
år som gått sedan vår start och idag är vi tre 
delägare, sex medarbetare och har en omsätt-
ning på 15 miljoner kronor.

Renodlad affärsidé
Det har varit en enorm utveckling under 
resans gång, från reläteknik till dagens elek-
tronik har det hänt väldigt mycket. Idag finns 
det avancerade styrsystem kopplade i nät-
verk i fordonen vilka styr alla funktioner.                                                                                                                            
– Vår affärsidé är att vi ska förse den mobi-
la marknaden med kunskap och nya system 
baserade på öppna och standardiserade platt-
formar och arkitekturer. Mobile Integrator 
skall alltid stödja sina kunder i val av kom-
ponenter och system med avseende på pris, 
kvalitet och prestanda förklarar Kjell. En allt 
större del av maskinernas värde realiseras i 
avancerad elektronik så det blir viktigare att 
välja rätt system och leverantör för att vara 
framgångsrik med sina produkter.

Bred kundkrets
– Våra kunder finns inom lastbilar och last-
bilspåbyggnader, anläggnings- och special-
maskiner, transport och logistik samt skogs 
och jordbruksmaskiner. Dessutom erbjuder 

vi vår egen produkt MIAB Online där kun-
dernas olika fordon kopplas upp till en moln-
tjänst där man har full kontroll över fordo-
nens status på ett helt nytt sätt. Kunden får 
tillgång till en smidig portal på Internet där 
man hela tiden ser statusen för fordon och 
maskiner och hur de används. Erfarenhet och 
mätningar från olika kundinstallationer visar 
entydigt på stora besparingar i driftkostnader 
samt ökad tillgänglighet på maskinerna. Ett 
område som utvecklar sig snabbt poängte-
rar Kjell. 

OEM-kunder
Företagets kunder är uteslutande OEM-
kunder (Original Equipment Manufac-
ture) där Kjell nämner Volvo som ett typ-
iskt OEM-företag och även Cargotec.                                                                                                                     
– Vi arbetar med kunder i hela Norden men 
har även uppdrag i exempelvis England, 
Nederländerna, USA och till och med i Ang-
ola. Konkurrens finns men vi hävdar oss väl 
i den genom både erfarenhet och spetskom-

petens. Vi har också goda samarbetspartners 
både bland leverantörerna av vår elektronik 
och inom fordonsindustrin.

Dotterbolag i Danmark
Från årsskiftet är även företaget etablerat i 
Danmark med det nya dotterbolaget Mobile 
Integrator Denmark ApS. Den danska mark-
naden har stor potential med många små och 
medelstora företag. Dessa företag är ofta i 
stort behov av Mobile Integrators tjänster och 
produkter och saknar ofta denna kompetens. 
En intressant bransch som är stor i Danmark 
är jordbrukssektorn där det finns många 
maskintillverkare vilka står inför ett teknik-
skifte. Man har redan fått positiv respons från 
marknaden, inte minst från befintliga kun-
der. Vi tror starkt på den danska marknaden 
och möjligheten att växa tillägger Kjell. 
 
Ljus framtid
Vad gäller framtidsplanerna så ser det väldigt 
ljust ut för vår bransch med tanke på den tek-
niska utvecklingen och kundernas behov och 
krav på fler och smartare lösningar kopplat 
till den digitala tekniken. Vi samarbetar ock-
så med Högskolan i Halmstad där det forskas 
intensivt på intelligenta fordon och givarsys-
tem. Inom ett par år så är de flesta av våra 
kunders fordon uppkopplade via Internet. 
Tekniken med förarlösa bilar är snart ett fak-
tum och tekniken kommer också att finnas 
tillgänglig för mindre och medelstora OEM-
tillverkare med hjälp av Mobile Integrator 
avslutar Kjell.

FÖRETAGSPRESENTATION

SYSTEMINTEGRATÖR I FRAMKANT 
av mobila utvecklingen av fordonselektronik

Mobile Integrator 
Sweden AB är 
en oberoende 

systemintegratör 
och leverantör av 

elektroniksystem för 
fordon och mobila 

maskiner. De arbetar 
med konstruktion och 

utveckling av elektronik 
och system för den 
mobila marknaden 

och levererar allt från 
komponenter till hela 

systemlösningar enligt 
kundens önskemål.

Mobile Integrator Sweden AB
Telefon: +46 35 21 04 40
E-mejl: info@mobileintegrator.se
www.mobileintegrator.se
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Reglerna som avgör hur mycket du kan ta ut 
i lön och utdelning, de så kallade 3:12 reg-
lerna, är komplicerade. Företagsrådgivaren 
och revisorn Carl-Magnus Falk grunnade på 
detta och utvecklade en Excelmodell, 3:12 
Modellen, som finns gratis att använda på 
www.312modellen.se. 

3:12 Modellen räknar ut den optimala för-
delningen mellan lön och utdelning. Model-
len uppmärksammades stort i media och 
samtidigt lade finansministern ett förslag som 
skulle försämra 3:12 reglerna ytterligare! Det 
var inget annat än en höjd entreprenörsskatt. 
Opinionen mot detta var stark och med på 
det tåget fanns Carl-Magnus och 3:12 Model-
len. Förslaget föll tack och lov men reglerna 
måste förenklas ännu mer” säger Carl-Mag-
nus Falk. 

Carl-Magnus som brinner för att hjälpa 
entreprenörer och småföretagare, har nyligen 
grundat Falköga Revision, Redovisning och 
Företagsrådgivning AB. Hjälp med 3:12 
reglerna är bara en av hans nischer. Falköga 
fixar allt från enkel bokföring till rådgivning i 
komplicerade företagsaffärer. Kontakta oss på 
info@falkoga.com.

Parallellt med farten och fläkten som entre-
prenör fortsätter han utveckla gratis Excelmo-
deller. Senast en modell som räknar på när det 
är lönsamt att övergå från enskild firma till 
aktiebolag, vid en viss omsättning. Denna och 
fler hittar ni på www.excelmodeller.se.

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRENKLAR FÖR ENTREPRENÖRER ATT
OPTIMERA SITT UTTAG AV LÖN OCH UTDELNING

Nu är 3:12 Modellen 
uppdaterad för 

2018! Fatta inte 
slentrianmässiga 

beslut utifrån 
slentrianmässiga 

råd – se över er 3:12 
strategi för 2018 redan 

nu, manar revisorn 
Carl-Magnus Falk.

Carl-Magnus Falk, grundare av Falköga Företagsrådgivning, www.falkoga.com

– Det har gett mig ett större register att använ-
da mig av i mitt yrkesliv och en bättre förstå-
else för min egna etiska kompass, säger hon.

För Bodil Björnberg började det med en 
förändringsledningskurs inom Gestaltaka-
demin. Hon är civilingenjör i botten och har 
lång erfarenhet av projektledning och chef-
skap inom IT-industrin, med fokus på agi-
la arbetssätt. Den ettåriga utbildningen var 
en språngbräda för att sadla om och bli agil 
coach på heltid.

–I den rollen behövde jag få kunskap och 
hitta kraft för förändringen inom min befint-
liga organisation och bestämde mig för att 
hoppa på den treåriga utbildningen Gestalt-
praktiker i organisation. Till skillnad från 
andra typer av kurser känner jag, att det som 
jag har lärt mig vid Gestaltakademin har varit 
mycket lättare att omvandla i praktiken, säger 
hon.

Utbildningen beskriver hon som mycket 
givande.

– Det är en bra blandning av teoretiska och 
praktiska moment vilket passade mig efter-
som jag är en prestationsdriven person. Teorin 
läser jag gärna in själv. På kursveckorna jobba-
de vi praktiskt först för att sedan resonera om 
hur upplevelsen kan förstås och hur vi själva 
tolkar teorierna utifrån den praktiska erfaren-
heten. Jag använde hela tiden mitt lärande på 
jobbet och tog även med mig upplevelser från 

jobbet in till kursveckorna. En annan fördel 
är att utbildningen gör att man snabbt bygger 
upp ett nätverk med andra och på så sätt får 
man en möjlighet att hela tiden vidareutveckla 
sina kunskaper. 

Som konsult anlitas hon i regel när ett företag 
står inför en organisationsutveckling.

– Utmaningen är att hitta rätt nivå och 
angreppssätt – vissa organisationer kan 
behöva mer tydlig ledning medan andra kan 
behöva en mer coachande approach. Poäng-
en är att hålla organisationen i handen under 
förändringsarbetet så att de senare kan nå 
en punkt då de blir självgående, säger Bodil 
Björnberg och fortsätter:

– Tack vare gestaltmetodiken är det lätt 
för mig att dels se min egen roll i samman-
hanget och dels se individernas olika roller 
och hur de förhåller sig till varandra. Detta 
medför en eftertänksamhet och perspektiv på 
hur förhållandena mellan olika parter ser ut.

Vem tror du har nytta av att gå en kurs i 
gestaltmetodik?

– I princip alla, det vill säga människor 
som har relationer både yrkesmässigt och 
privat. Den förhöjda medvetenheten som 
gestaltmetodiken medför är något som alla 
gynnas av, säger Bodil Björnberg.  

Läs mer på gestaltakademin.se

FÖRETAGSPRESENTATION

STÄRK DIG SJÄLV  
 OCH FÅ OVÄRDERLIGA VERKTYG

En ökad 
självkännedom och 

medvetenhet om 
sammanhangen 

man ingår i. Så kan 
gestaltmetodiken 

förklaras. För Bodil 
Björnberg, agil coach 

och förändringsledare, 
ger metodiken 

ovärderliga verktyg.
Bodil Björnberg

Text: Redaktionen

OM GESTALTTERAPI

Gestaltterapin är en humanistisk 
terapiform som lyfter fram 
människans självmedvetande 
och meningsskapande. Terapin 
betonar relationernas betydelse för 
identitetsskapande och upprätthållande 
av psykisk hälsa. Förutom som 
terapiform har gestaltmetodiken 
också visat sig vara framgångsrik 
när det gäller organisations- och 
grupputveckling. 



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.
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– Det är ju inga konstigheter i sig, börsen har gått 
upp flera år på raken, frågan har snarare varit när det 
vänder, säger han.

Nicklas Storåkers var 22 år när Christer Gardell 
rekryterade honom till Custos i rollen som junior 
investeringsanalytiker.

– Jobbet på Custos var mitt första efter plugget 
och jag fick mycket frihet att utvecklas där. Christer 
Gardell är ju uppmärksammad för mycket men jag 
skulle vilja ge honom en eloge för att han uppmärk-
sammar ambitiösa personer och ger dom chans att 
utvecklas.

Sven Hagströmer var ordförande i Custos och 1999 
erbjöd han Nicklas Storåkers, då 25 år gammal, VD-
rollen i nystartade Avanza Bank. 
Hur kändes det att tacka jag till det jobbet?

– Ärligt talat så var jag nog som så många andra 
unga killar, jag tänkte inte så mycket. Det är det enkla 
svaret, säger Nicklas, och fortsätter:

– Nätmäklare, banker, värdepappersbolag var rus-
kigt hett hösten 99, nästan som nu, en internetbubb-
la, alla såg det och när bubblan sprack 2000 föll bör-
sen med 70 procent på två och ett halvt år. Det inne-
bar att vi började i en tuff period och vi fick kämpa 
för varenda kund. Det har i sin tur resulterat i en fan-
tastisk kundkultur som finns kvar än idag. Under de 
första elva åren så gick banken från noll till nästan 2,5 
procent av den svenska bankmarknaden.

2013 grundade han tillsammans med Mikael Lin-
dahl, Nordstjernan och Karl-Johan Persson, VD 
H&M riskkapitalbolaget NS Intressenter.

Du tycks gravitera mot förändring?
– Jag trivs med den kreativa sidan att testa och utfor-
ma nya koncept. Om du tittar på e-handeln, så har 
digitaliseringen av konsumtionen funnits i 20 år, 
men fortfarande omfattar den bara 8 procent av han-
deln i Sverige och Norden. Här finns en mycket stor 
utvecklingspotential.

2016 förvärvades två digitala tjänsteföretag; Design 
Online och Pricerunner där Nicklas Storåkers idag 
är VD.

– Mina två huvudfokus är finans och e-handel. 
När vi tog över Pricerunner så inledde vi en lång-
siktig investering. Bolaget som funnits sedan 1999, 
såldes till en amerikansk koncern som utifrån vårt 
perspektiv inte gav bolaget den kärlek det förtjänade. 
Nu har bolaget fått betydligt mer kärlek. Det är ett 
starkt varumärke, över 80 procent av svenskarna vet 

vad Pricerunner är. Vi har sänkt vinsten och valt att 
istället investera och utveckla en ännu bättre tjänst 
på nätet. Vi har rekryterat ett kanonteam och byter 
ut hela plattformen och implementerar ny teknologi 
inom prisjämförelse, säger Nicklas Storåkers.

Han sitter på Pricerunners kontor i Stockholm, där 
de idag är 110 anställda, bolaget har även kontor i 
Nykøbing Falster som ligger cirka 10 mil söder om 
Köpenhamn. I Kalmar finns e-handelsraketen Desig-
nOnline där Nicklas Storåkers tog över ordförande-
klubban.

– Design Online växer kraftigt med 20-30 procent 
om året. Det är en internationell verksamhet, vi säljer 
inredning till hela världen. Det är mindre än hälften 
som säljs i Sverige, men alla produkter skickas från 
Kalmar, säger han.

I en intervju med Affärsliv så beskrev du i sam-
band med att ni köpte DesignOnline att ni leta-
de länge och hade kollat på några hundra bolag, 
men valde detta. Varför?

– Det är helt enkelt ett unikt bolag och ett bolag 
där alla verkar trivas. Det var och är ett extremt väl-
skött, lönsamt bolag med stor kompetens och är upp-
byggt som team, vilket är ovanligt för e-handelsbo-
lag. Den viktigaste resursen i ett bolag är att ha duk-
tiga bolag och där många bolag växer med lönsam-
het så växer vi med tillväxt, och när vi växer så tjänar 
vi pengar.

Är du en bra ledare?
– Jag tror att det nog är en fråga som de runt 
omkring mig ska besvara, men jag känner mig trygg 
i mitt ledarskap. Jag har varit chef i 20 år och har 
gjort oändligt många misstag. Ledarrollen är vik-
tig och jag har ägnat mycket tid under åren för att 
förbättra den.

Nicklas Storåkers är delägare och ordförande i 
flera andra bolag, bland annat Froda och Tink. 
Hur hinner du med?

– Idag har jag mitt huvudfokus på arbetet i Pri-
cerunner. Det är klart att det blir en del arbete på kväl-
lar och helger, men jag jobbar mycket strukturerat.

Du är gift med Anna Storåkers, chef över 
Nordeas svenska verksamhet. Blir det mycket 
finansprat kring matbordet?

– Nja, vi har tre barn så vi pratar mindre ekonomi 
än man kanske tror. Samtalen runt bordet låter nog 
på samma sätt hos oss som i de flesta andra familjer.

Vi når Nicklas Storåkers 
dagen efter historiskt ras 

i New York och mycket 
skakig öppning på 

Stockholmsbörsen. Det var 
ju inte detta intervjun skulle 

handla om, men svårt att 
inte be om en kommentar.

Text: Redaktionen

MED FOKUS PÅ FINANS   & E-HANDEL

Jag trivs med 
den kreativa 

sidan att testa 
och utforma 
nya koncept

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.
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2017 var ett rekordår för Budettan i Kris-
tianstad. Framgångarna beror dels på ett 
bibehållet fokus på service, tillgänglighet 
och kvalitet, och dels på förändrings- och 
utvecklingsvilja.

– För oss är det otroligt viktig att alltid hål-
la vad vi lovar. Det har varit grundbulten se-
dan bolaget grundades för 20 år sedan, säger 
Mikael Håkansson, som tog över verksamhe-
ten 2013 tillsammans med Jonas Grahn.

Mycket har hänt under de senaste åren.
– Att modernisera har varit en viktig faktor. 
När vi tog över gjordes det mesta med 
penna och papper – nu sköter vi allt elek-
troniskt. Vi har också utökat med en omfat-
tande lagertjänst – 3000 kvm. Det gör att 
vi kan ta hand om en större del av kedjan 
och erbjuda våra kunder och partners yt-
terligare tjänster. En stor del av lagerverk-
samheten idag är uppbyggd på att ta emot 
kunders gods från bla Kina m.m för att sen 
lagra, distribuera och plocka varorna.
En annan framgångsfaktor är fokus på 
personalen, menar Mikael.

– Vi är noga med att skapa lagkänsla. 
Hela verksamheten bygger på personalen 
och då är det viktigt att de känner sig 
trygga och delaktiga, och har roligt när 
de är på jobbet säger han.

Budettan har ett stort antal fasta kun-
der, däribland Bring, IKEA och TNT, och 
leveranserna varierar från stort till smått 
– och allt däremellan.

Expresser är en annan stor del av före-
tagets transporter där ledorden vi håller 
vad vi lovar väger tungt.

– Hemleveranser är en växande sektor 
som vi verkligen märker av. Kunder är 
idag allt mer benägna att betala för att få 
sina varor till dörren. Vi utför dessutom 
allt fler monteringstjänster, där vi inte 
bara levererar gods utan också monte-
rar och tar hand om emballage efteråt. 
Många har fått upp ögonen för fördelarna att 
kunna vända sig till en enda leverantör, säger 
Mikael, som nu ser fram emot att växa ytter-
ligare, fast i lugnare takt, under 2018.

Läs mer på budettan.se

VI HÅLLER VAD VI LOVAR

FÖRETAGSPRESENTATION

MED FOKUS PÅ FINANS   & E-HANDEL

Molnplattformen Add - 
ett formbart och tidlöst ledningssystem
Alla branscher behöver kvalitetssäkring, effektiv styrning och 
engagerade medarbetare. Därför har vi byggt den webbasera-
de molnplattformen Add för att passa alla, oavsett verksam-
het eller storlek. 

På ett och samma ställe kan du samla in, organisera och lagra 
all information var och när som helst, med dagliga backuper. 

Adds formbarhet ger dig utrymme att inte alltid behöva fatta 
de rätta besluten direkt. Funktioner och lösningar, som bland 
annat ärende-, dokument-, avtals-  och processhantering kan 
enkelt bytas ut eller läggas till i efterhand. 

www.addsystems.com

... Marlene Blomqvist, affärsområdeschef 
för specialistområdet ekonomi på  
Inhouse – ett konsultföretag inom  
organisationsutveckling, rekrytering och 
bemanning.
 

Vad innebär nätverkande för dig?
Nätverkande handlar om relationer. Om 
att möta människor, dela erfarenheter, 
lära av andra och om att knyta band 
som alla parter har nytta av. Samtidigt 
ställer livet allt högre krav på oss som 
individer och kontaktytorna blir allt fler 
-både digitala och fysiska. Det är viktigt 
att sköta om båda, men idag ser jag att 
allt fler människor prioriterar bort det 
fysiska mötet. Jag tror extremt mycket 
på det personliga mötet och att det är 
ett måste för att skapa långsiktiga och 
engagerande relationer, både privata och 
professionella.
 
Kan du ge ett exempel på ett bra nätverk?
Vi ser att det finns ett ökat behov av att 

bli inspirerad, utmanad och träffa andra i 
liknande situation. I vår senaste CFO-un-
dersökning var det tydligt att tiden är en 
bristfaktor, men det fanns samtidigt behov 
av att träffa andra med liknande utma-
ningar. Finns det en gemensam nämnare 
ökar också chansen för en långsiktig rela-
tion. På Inhouse arbetar vi aktivt med att 
bygga chefsnätverk som både är bransch- 
och ämnesspecifika. Ett exempel på ett 
sådant nätverkande är våra rundabordet-
luncher för CFO:er. Vår senaste CFO-grupp 
kom från tillväxtbolag, en lunch som lyfte 
många spännande samtal och som var 
högst relevanta för deltagarna. 

VIKTEN AV ATT BYGGA ETT EGET PROFESSIONELLT NÄTVERK

FÖRETAGSPRESENTATION
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Utbildnings- och handledningsföretaget 
erbjuder kurser med syfte att skapa 
Medvetet bemötande. 

”Vi började arbeta med metoden inom 
hälso- och sjukvården där det finns ett natur-
ligt behov av att öka sin observationsförmå-
ga så att man inte bara tror och känner och 
utan faktiskt vet och ser verkligheten. Till-
sammans med vårdpersonal har vi utvecklat 
metoden sedan 2002 och idag är den testad 
på cirka 1500 personer”, säger Ingela Fors, 
VD på Mötesforum Futura och även utbil-
dad specialpedagog.

När man arbetar med sig själv och blir 
medveten om sin omgivning och hur den 
fungerar och hur man själv agerar så utveck-
las en dynamik i mötet, och som Ingela Fors 
menar, ”vi får tillgång till en potential och 
kvalitet i mötet som vi annars kanske hade 
missat.”

”Det finns många bra personlighets-
analyser och många företag använder dem, 
men det vi erbjuder är konkreta verktyg för 
hur man gör. Vi kan få frågan om varför det 
man läst inte funkar och vårt svar blir ofta 
att det handlar om de vanor man själv har. 
Inte minst i HR-sammanhang, som till exem-
pel i medarbetarsamtal, så finns det ett behov 
av att förstå varandra och skapa ett medvetet 
möte”, säger Ingela Fors.

Vi är alltid två handledare som går in och 
arbetar med uppdrag på företag.

”Vi bygger långsiktiga relationer med 
våra kunder. Det tar ofta tid att bryta vanor. 
Våra kurser utformas efter hur behovet ser 
ut på företaget. Vi upplever en stark expan-
siv fas med ökad efterfrågan på vår handled-
ning och utbildningar, vilket kan bero på att 
den unga generationen ställer högre krav på 
ett gott bemötande”, säger Ingela Fors och 
fortsätter:

”Vi har verktyg som kartlägger hur man 
tar emot olika sinnesintryck. Det kan till 
exempel handla om att göra sig medveten 
om hur man lyssnar. Vissa börjar med orden 
andra med stämningsläget i tonen. Blir det en 

sådan obalans så kan hela mötet skära sig på 
grund av just detta”. 

Har ni några nyheter på gång?
”Vi utvecklar och testar en digitalisering av 
vårt omfattande verktyg. Genom en digi-
tal plattform så kommer vi att kunna erbju-
da coachning online och därmed ge direkt 
stöd i en viss situation. Alla har vi någon 
eller något som vi tycker är bökigt att hante-
ra. Våra handledare kan då återkoppla direkt 
och ge observationsstöd - vad ska jag tänka 
på eller hur hanterar jag detta? Vi ser det här 
som en spännande utveckling där tekniken 
gör det möjligt för oss att vara tillgängliga 
och ge stöd i realtid”, säger Ingela Fors.

Läs mer om utbildningarna i Medvetet 
bemötande på: www.motesforum.se

FÖRETAGSPRESENTATION

MEDVETET BEMÖTANDE SKAPAR 
NYA KVALITETER I MÖTEN

Alla människor 
uppfattar olika saker i 

olika situationer. Vi har 
utvecklat vanor i hur vi tar 

emot olika sinnesintryck 
och många gånger är 
vi inte medvetna om 

hur vår uppfattning om 
verkligheten påverkar 
mötet. Det vet man på 

Mötesforum Futura.

Ingela Fors

Text: Redaktionen

Modern löneoutsourcing
Rätt verktyg för rätt lön

Tel 0200-265 266   info@pakompetens.se   www.pakompetens.se

 STOCKHOLM    MALMÖ    GÖTEBORG

Med våra webbaserade lösningar får alla 
anställda en personlig portal med bl.a. 

Egen Chattfunktion
Historisk lönedata

Egen Helpdesk / ärendehantering

Lönespecifikationer
Tidrapportering
Reserapportering

Dokumenthantering

Dessutom...
Ger vi Er en totallösning med allt från behovsanalys, 
lösningsförslag till projektledning, driftsättning, 
utbildning och på-platsen-support.
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Rollbaserade lösningar 
”Rätt information till rätt person, var du vill, när du vill”
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 – Företag och aktörer har alltid vänt sig till 
oss när de varit i behov av implementering 
av nya idéer. Traditionellt har vi då vanligt-
vis slussat dem vidare i vårt nätverk. Men 
faktum är att vi har enormt mycket kompe-
tens in-house i form av våra studenter, lära-
re och partners. Då kände det bra att sjösätta 
ett erbjudande där vår studenter, det vill säga 
människorna som faktiskt bygger vårt varu-
märke, får stå i centrum, säger Christoph-
er Waldekrantz, marknadschef på Berghs 
School of Communication.

Satsningen har fått två väldigt positiva effek-
ter, menar han.

– Dels så tillgodoser vi företagen med rik-
tigt bra och smarta leveranser, och dels får 
studenterna en ypperlig möjlighet att jobba 
extra med sådant som ligger i linje med deras 
utbildningar – de kommer ännu närmre 
verkligheten, får lära sig att jobba i en verklig 
miljö och ta ansvar. Dessutom får de med sig 
riktiga case som ser bra ut i portfolion.

Studenterna får också lön för sina insatser.
– Ut vårt perspektiv är det jätteviktigt att 

inte dumpa priser – det skulle vara att bita 
oss själva i svansen. Studenterna skapar värde 
som de naturligtvis ska få betalt för. 

Berghs Studio är en möjlighet att ta tillvara 
på studenterna kreativa kraft, menar Chris-
topher Waldekrantz.

– På reklam- och kommunikationsby-

råer blir det ofta att de juniora förmågorna 
anammar de senioras idéer. Här vänder vi 
på det förhållningssättet och låter studenter-
nas idéer vara drivande – de seniora talang-
erna är istället med för att säkerställa leve-
ransen, säger han.

Vad är det för utmaningar som företagens 
marknadsavdelningar brottas med idag?
– Alla företag som vänder sig till Berghs har 
en och samma utmaning: Hur ska vi han-
tera den digitala transformationen och hur 
ska vi utveckla värdeskapande kommunika-
tion? Den traditionella reklamen får allt min-
dre spelrum och effekt. Det studenterna på 
Berghs Studio kan bidra med är således smart 
produkt- och tjänsteutveckling.

Sedan starten har ett flertal spännande pro-
jekt genomförts. Till exempel förra året, då 
Berghs Studio tog fram en kampanj åt doft- 
och kosmetikaföretaget Coty.

– Coty kom till oss med ett konkret problem. 
De märkte att den svårfångade gruppen ”mil-
lenials” inte köpte deras parfymer. Uttjata-
de reklamkampanjer med kändisar i motljus 
funkade helt enkelt inte och det var de klara 
över, och ville därför utmanas. Vi valde då 
att tillsammans med studenterna utveckla en 
samplingkampanj via en digital plattform där 
användarna skickar bildmeddelanden till var-
andra. En algoritm analyserar bilden och parar 
ihop personen med ett lämplig doftprov, som 

sedan skickas hem fysiskt till användaren.
Kampanjen, som heter Whiff-a-Gram, har gjort 
stor succé, menar Christopher Waldekrantz.

– Den lanserades i UK och resultaten har 
verkligen varit fenomenala med tydligt ökad 
försäljning, säger han.

Vad är viktigt för företagen att tänka på för att 
lyckas med sin marknadsföring?

– Jag tror att det är viktigt att fokusera på 
hur man kan fortsätta att vara relevant för 
sina kunder, snarare än att stirra sig blind 
på någon särskild teknisk plattform eller lik-
nande. Ingen vill ha reklam idag, då gäller det 
istället att erbjuda sina kunder något av vär-
de, något som de har nytta av. Det innebär att 
man måste förstå sina användare och kom-
ma nära. Vi ser också att konsumenter i allt 
större utsträckning uppskattar företag som är 
värderingsdrivna. Det finns alltså inget mot-
satsförhållande mellan lönsamhet och sam-
hällsnytta.

Hur kommer Berghs Studio 
utvecklas framöver?
– Vår ambition är inte att försöka efterlikna 
de stora reklam- och kommunikationsjättar-
na. Istället ska vi fortsätta med vårt upplägg 
där fokus ligger på studenter och den kreati-
vitet som de bär på, säger Christopher Wal-
dekrantz.

Läs mer på berghsstudio.com

FÖRETAGSPRESENTATION

Medielandskapet kräver nytänkade
& INNOVATIV KOMMUNIKATION
I ett allt mer komplext 
medielandskap krävs 

nytänkande, innovativ 
kommunikation. Det vet 
man på Berghs School 

of Communication. Den 
anrika skolan har under 

de senaste åren utvecklat 
Berghs Studio – ett 

initiativ där studenter 
tillsammans med seniora 
kommunikationsexperter 

utvecklar smarta lösningar 
åt kunder.

Christopher Waldekrantz

Text: Redaktionen

Dels så tillgodoser 
vi företagen med 
riktigt bra och 
smarta leveranser, 
och dels får 
studenterna en 
ypperlig möjlighet 
att jobba extra 
med sådant som 
ligger i linje med 
deras utbildningar
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– Vi har många års erfarenhet i vårt arbe-
te med företag som har behov av professio-
nellt stöd vid utveckling, omställningar och 
förändringar i verksamheten, säger Eugen 
Fornefors, VD på Resurstorget.

De arbetar med kommuner, landsting 
och företag.

– Det kan handla om allt från en med-
arbetare som är i behov av arbetslivsinrik-
tad rehab till att utvecklas inom företaget 
eller komma vidare i arbetslivet, säger Eugen 
Fornefors.

Resurstorget erbjuder också chefsutbild-
ningar och hur man utvecklar sina team.

– I den delen handlar det bland annat om 
att få insikter kring skillnaden mellan att vara 
ledare och chef. Det är inte alltid ett enkelt 
och självklart steg, utan kan vara en utma-
ning att gå från att driva den dagliga utveck-
lingen till att axla krav på mål och nyckeltal.

En grundstomme i Resurstorgets verksamhet 
är att hjälpa människor att komma vidare i 
arbetslivet, det kan handla om personer med 
dolda problem eller personer som vill göra en 
karriärväxling.

– Det är oftast HR som kontaktar oss efter 
att man kommit överens med arbetstagaren 

och facket att det 
behövs någon form 
av åtgärd för stötta 
individen. Karriär-
rådgivning kan se 
olika ut bero-
ende på om 
ambitionen 
är att man ska 
stanna kvar på 
arbetsplatsen 
eller om man 
ska komma vidare. Vi erbju-
der en handlingsplan, i det ena 
fallet kan det handla om att fördju-
pa kunskaper, i det andra att få 
insikt om man vill utbilda sig, 
byta bransch eller söka nytt 
arbete.

Förutom rehabilitering 
så arbetar Resurstorget även 
med förebyggande åtgärder.

– Arbetslivsinriktad rehabilite-
ring är många gånger komplex och kräver 
ofta längre program, som börjar i att vi gör 
en arbetsförmågebedömning. Den gör vi ute 
på arbetsplatsen där personen faktiskt utför 
sina arbetsuppgifter. I de fall vårt uppdrag 

handlar om förebyggande arbetsmiljöarbete 
så erbjuder vi tjänster som hälsoprofilering, 
stresshantering, stödsamtal och utbildning, 
säger Eugen Fornefors. 

FÖRETAGSPRESENTATION

NÄR DU BEHÖVER NYA 
VÄGAR I ARBETSLIVET

Resurstorget är proffs 
på att guida och hjälpa 

människor hitta rätt i 
arbetslivet. Oavsett om 

det gäller rehabilitering, 
personalutveckling eller 

ledarskapsfrågor.

Text: Redaktionen

Under 90-talet befann sig Diana Sendlak 
Brundin inom Försvarsmakten där hon som 
officer utbildade bland annat poliser i ledar-
skap. Hon såg potential även bland företag 
och organisationer och fick idén att star-
ta eget. Med Försvarsmaktens tillåtelse drev 
hon verksamheten som en bisyssla vid sidan 
om genom att åta sig diverse konsultuppdrag.

– Det rörde sig kanske inte om mer än fem 
procent av min tid, men jag är glad över att jag 
fick tillåtelse att vara ledig de dagar jag hade 
mina konsultuppdrag. Jag trivdes verkligen 
med att jobba som officer, det var en fantastisk 
erfarenhet, men när man började skära ner 
inom försvaret, samtidigt som jag fick barn, 
bestämde jag mig till slut för att säga upp mig, 
berättar Diana Sendlak Brundin.

Det tog Diana sex år att bygga upp Kva-
litencia Ledarskap som idag arbetar med 
utveckling av såväl individer som grupper 
och organisationer.

– Det handlar om att kombinera struktur 
med kultur för att åstadkomma en bra grund i 
organisationerna. Där arbetar vi väldigt myck-
et med coaching av främst chefer och grupper. 
Vi jobbar med både statliga och kommunala 
organisationer men också med privata företag, 
berättar Diana, vars intresse för människor och 

utveckling av människor startade redan som ung.
Hon ser ett tydligt behov av att skapa tän-

kande miljöer i alla organisationer som vi som 
människor kommer i kontakt med, genom att 
utveckla strukturer som främjar dessa.

– Det handlar i mångt och mycket om att 
aldrig avbryta, utan istället få möjlighet att 
tänka klart. När ett möte inleds börjar det 
inte förrän du som individ har sagt dina för-
sta ord. Allas tänkande ska vara lika viktigt, 
inte bara ledningsgruppen utan hela organi-
sationen kan bli tänkande. Vi skapar dessa 
tänkande miljöer när vi coachar, förklarar 
Diana Sendlak Brundin.

Kvalitencia Ledarskap verkar över hela 
södra och mellersta Sverige, men även utom-
lands där svenska företag har fögreningar. 
Kurserna genomför på svenska, engelska, tys-
ka och polska. Samtliga utbildare har erfaren-
het från chefsuppdrag och är utbildade bete-
endevetare. De utbildar dessutom löpande 
kring olika coachingtekniker, ledande miljö-
er, beteende- och intelligenstester med mera.

– Vi märker att det finns en tydlig efterfrå-
gan på de kurser vi erbjuder och vår förhoppning 
är att öppna upp dessa ännu mer och framöver 
kunna erbjuda fler kurser inom modernt ledar-
skap, avslutar Diana Sendlak Brundin.

FÖRETAGSPRESENTATION

KVALIFICERADE 
UTBILDNINGAR KRING 

MODERNT LEDARSKAP
Efter ett antal år i det 
militära visste Diana 

Sendlak Brundin vad 
ett starkt ledarskap 

innebär. Hon tog sina 
kunskaper med sig i 
företaget Kvalitencia 

Ledarskap AB, där hon 
vänder till sig till såväl 

företag som kommuner 
och statliga verksamheter 

med professionella 
ledarskapsutbildningar 

som stärker och utvecklar 
organisationer.



Energifonden 
Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Fröunda

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGIFONDEN

Energifonden ger ut obligationer 
med upp till 10 procents ränta

Med industrimannen Finn Johnsson,  
tidigare ordförande i Volvo, och advokat 
Hans Schedin, tidigare stf generaldirektör för  
Finansinspektionen, förstärks nu Energi
fondens styrelse. 

̶ Vi är mycket glada över att ha Finn Johns
son och Hans Schedin i styrelsen. Genom 
ökad efterfrågan på energisnåla alterna
tiv växer en ny industri fram med nya typer 
av samarbetspartners, affärsmodeller och  
innovativa lösningar för att hitta nya inves
teringsprojekt, säger Fredrik Johansson, vd, 
för Energifonden med många års erfaren
het som entreprenör i oljebranschen. Bland  
annat startade han upp Smart Energy Group 

som erbjuder miljövänliga tankstationer på 
landsbygden och har blivit väldigt populära.

̶ Genom innehav av aktier i Smart  
Energy Group och vår namnkunniga styrelse 
har Energifonden ett starkt track record och 
ett stort värdefullt kontaktnät. Tillsammans 
med ordförande KarlErik Johansson, är vi 
ett tight gäng som vill se nya företag växa i  
energisektorn, fortsätter han. 

Just nu ger Energifonden ut ränteobligationer 
och tar in 72 miljoner totalt. Obligationerna 
löper med 35 år och ger 810 procent ränta.

Att framtiden ser ljus ut för hållbara  
energifonder är ingen hemlighet. I det så kall
lade industriklivet storsatsar politiker idag på 
klimat och miljöarbete som gör utvecklingen 
smidigare. 

̶ Flera inser idag att vi måste agera för 
klimat ets skull. Men för nya energismarta  
lösningar krävs det passionerade entrepre
nörer och kapital för att kunna starta nya  
energibolag. Energifonden investerar inom allt 

Energifondens styrelse förstärktes 
nyligen med två tunga namn.  
Med ett starkt track record 
fortsätter Energifonden investera 
i företag inom energisektorn och 
ger nu ut ränteobligationer med 
hög avkastning. 

”Genom 
ökad efter-
frågan på 
energisnåla 
alternativ 
växer en 
ny industri 
fram.”

Fredrik Johansson, vd för Energifonden som nu ger ut ränteobligationer med hög avkastning: “Vi är mycket glada över att ha Finn Johns son och Hans Schedin i styrelsen.”

FAKTA

Teckningstid:  
12 feb – 9 mars
Årliga ränta:  
810 %
Löptid:  
35 år
För mer  
information: 
energifonden.eu

i energisektorn, från bränslebolag till förnyel
sebara elbilladdningsstationer.

Finansieringen av bolagets verksamhet 
består främst av obligationer, överskottslik
viditet och avkastning från olika investering
ar. Sammanlagt har Energifonden en stark 
balansräkning man kan nyttja. 

̶ I nuläget har vi en kassa på cirka sex  
miljoner. Målet är att investera i minst ett  
etablerat och ett nyetablerat energibolag 
varje år med en planerad exit inom 35 år 
som realiserar aktierna.

I tider när bankernas ränta ligger på noll är 
ränteobligationer ett attraktivt alternativ för 
många sparare. Varför Energifondens ränte
obligationer är det bästa alternativet motive
rar Fredrik så här:

̶ Genom att köpa ränteobligationer hos 
Energifonden får spararna hög avkastning 
till väldigt liten risk samtidigt som man  
bidrar till en bättre värld. Det vinner vi alla på,  
avslutar han.

– Fredrik Johansson, vd

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGIFONDEN
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– Vi bevakar upphandlingar för företag och vi 
hjälper till med hela anbudsförfarandet, säger 
Lennart Kjellander på LOU Konsult, som han 
startade 2014.

De gör också en bedömning om upphand-
lingen är rimlig om det kan finnas risk över-
prövning eller om det är lönt att lägga anbud.

– Många som vänder sig till mig upplever 
anbudsförfarandet som knepigt, man känner 
sig vilsen. Det är ju inte ovanligt att det hand-
lar om en massa sidor som ska gås genom 
och otroligt många krav som ska uppfyllas, 
säger Lennart Kjellander. 

Han är diplomerad upphandlare och 
bland annat en bakgrund som upphandlings-
chef i Ystad kommun. 

– I den rollen handlade det om att göra 
upphandlingar kring allt från bilar till vård 
och hemtjänst, säger han, och konstaterar att 
han under nästan hela sin yrkeskarriär på oli-
ka sätt arbetat med just upphandlingar.

– Ett arbete som jag faktiskt tycker är både 
utmanande och stimulerande. Det handlar 
om att ständigt hålla sig uppdaterad och att 
förstå rättsläge, praxis och helt enkelt kun-
na balansera rätt på de ibland ganska snåriga 
trådarna,

I arbetet med offentlig sektor ger han stöd 
vid planeringen, upprättande av förfråg-
ningsunderlag. Han hanterar frågor under 
upphandlingstiden och utvärdering. 

– Vi erbjuder också utbildningar till 
näringslivet och för offentlig sektor. Det kan 

handla om mindre informationer eller regel-
rätta grundutbildningar.

Även om man inte vinner en upphandling så 
kan själva processen att lämna anbud ge före-
taget en god genomlysning av sin verksamhet.

– Om man förlorat så innebär efterarbetet 
bland annat att jag begär ut handlingarna och 
går genom dem, här är det också möjligt att 
ge rekommendation om det är rimligt med 
en överprövning. 

Hur ser du på utvecklingen kring upp-
handlingar?
– Tyvärr är det väl så att när många länder 
ska samsas om direktiven så har jag svårt att 
se att det blir förenklingar. Rent praktiskt så 
har digitaliseringen gjort att arbetet blivit 
smidigare, men regelverken och paragrafen 
har inte blivit färre. Det blir fler jurister som 
hanterar upphandlingar och då handlar det 
inte längre om den goda affären utan mer om 
att tolka lagar, avslutar Lennart Kjellander.

FÖRETAGSPRESENTATION

LOU KONSULT LOTSAR GENOM PROCESSEN 
KRING OFFENTLIG UPPHANDLING

Offentlig 
upphandling är ett 

komplicerat område 
med omfattande 

lagkrav utifrån 
EU-direktiv. Lennart 

Kjellander på LOU 
Konsult, har många 

års erfarenhet av 
att lotsa företag och 

offentlig sektor genom 
hela processen.

Lennart Kjellander
Text: Redaktionen
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Vill ni ge medarbetarna 
i er verksamhet mer 
tid till värdeskapande 
uppgifter?
En Digital Medarbetare hjälper människan med 
repetitiv administration, arbetar tio gånger så snabbt 
och kräver inga ändringar i befintliga IT-system. 

En mjukvarurobot arbetar på samma sätt som en 
människa i befintliga program och processer.

EXEMPEL PÅ LÄMPLIGA UPPGIFTER

•   Skapa standardrapporter
•   Avstämningar
•   Valutauppdateringar
•   Regelbaserade konteringar
•   Lönekörningar
•   Ny-upplägg av leverantörer
•   Migrera data från gamla till nya 

system
•   Upplägg av nyanställda

w w w.d i g i t a l w o r k f o r c e . s e

Tveka inte att kontakta oss, vi har infört Digitala Medarbetare hos ett stort antal kunder med 
fantastiska resultat!

Vi ökar kvalitén, sänker kostnader och minskar stress hos medarbetare med hjälp av mjukvarurobotar.
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– Kunderna vill givetvis fortfarande ha en 
korrekt rapportering och rätt siffror. Skill-
naden idag är att informationen, tack vare 
teknisk utveckling, kan levereras på mycket 
smartare sätt och med större detaljrikedom, 
säger Magnus Ramfelt, vd Klara Papper.

Det traditionella förfarandet där kunderna 
ger konsulten ett underlag som sedan myn-
nar ut i en rapport finns inte längre, menar 
Magnus Ramfelt.

– Nu jobbar man istället tillsammans i ett 
flöde med många processer i integrerade sys-
tem. Kunderna ska kunna få information i 
realtid, inte bara en gång i månaden. Därför 
känns det viktigt för oss att fungera som part-
ner, inte bara en leverantör, säger han.

Den data som Klara Papper hanterar för 
sina kunders räkning har också fått allt fler 
användningsområden på de senare åren.

– Ett tydligt exempel på det ser vi lönerap-
porteringssidan. Företag med över 10 anställ-
da är skyldiga att göra en lönekartläggning av 
sina anställda, i syfte att undersöka om det 
förekommer diskriminering – exempelvis när 
det gäller löneutveckling för män och kvin-
nor. Den typen av information är ju något vi 

som lönerapportsleverantörer har till gång 
till. Således handlar det om att använda till-
gänglig data på ett bättre sätt, säger Magnus 
Ramfelt och fortsätter:

– Det är spännande att lönekonsultens yrkes-
roll hela tiden utvecklas. Från att för några år 
sedan mest ha jobbat med lönespecifikatio-
ner kan man nu hantera till exempel statis-
tik över sjukfrånvaro, eller annan typ av data, 
som kan förädlas och levereras till kunderna 
för att de i sin tur kan utveckla sin verksam-
het eller fatta fler beslut.

Det är ofta när ett företag står inför någon typ 
av förändringsresa som de vänder sig till Kla-
ra Papper.

– Vanligtvis är det för att man känner att man 
behöver en högre kvalitet i till exempel lön- 
eller redovisningsprocesser och inser att det 
idag krävs mer än bara kunskap om lagar och 
regler. I takt med digitaliseringen så krävs 
också kunskap om IT. Vi är bra på att sy ihop 
den helheten, säger Magnus Ramfelt.

Samtidigt blir också lagar och regelverk mer 
och mer komplexa. Ett aktuellt exempel på 
det är den nya personuppgiftslagen GDPR 
som träder i kraft inom EU den 25 maj i år.

– Det här är något som påverkar våra kun-
ders verksamheter väldigt mycket, inte minst 
på grund av bötesbeloppen är ganska höga. 
Därför blir det nu oerhört viktigt att faktiskt 
se över vilken typ av information man har 
lagrad, hur länge och vilka parter som har 
tillgång till den. Överlag har våra kunder en 
ganska god kunskap om vad det kommer att 
innebära och jag tror att GDPR om några år 
kommer att ses som en positiv förändring. 

Vad händer hos Klara Papper framöver?
– För två år sedan öppnade vi ett kontor i 
Östersund som snabbt har växt från två till 
15 anställda och vi har nu också öppnat ett 
kontor i Malmö vilket känns väldigt kul. 
Samtidigt jobbar vi hela tiden för att utveckla 
våra tjänster. Bland annat händer det myck-
et på Business Intelligence-sidan och vi job-
bar nära systempartners för att utveckla både 
löne- och affärssystem för att därmed kunna 
ta fram helt nya rapporter. Med en bra bas för 
datahantering kan vi sedan skapa företagsu-
nika lösningar, avslutar Magnus Ramfelt. 

Läs mer på klarapapper.se

FÖRETAGSPRESENTATION

FOKUS PÅ MODERNA LÖN- OCH 
REDOVISNINGSPROCESSER

För att kunna fatta 
bra beslut krävs en 

effektiv rapportering. 
Det vet man hos lön- och 

redovisningskonsulten 
Klara Papper. Sedan 

starten för 20 år sedan har 
bolaget expanderat och 

utvecklats men fokus har 
alltid legat på att vara en 
långsiktig partner till sina 

kunder.

Magnus Ramfelt

Text: Redaktionen
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Använd ProOptis mjukvara för nöjdare slutanvändare  
och att få balans mellan affärsbehov och IT-satsningar.

Med smarta integrationer får ni en automatiserad 
kostnadshantering, ökad insikt om användandet av samtliga 
IT-tjänster, samt uppföljning av servicenivåer, vilket minskar 
era kostnader och administration.

Läs mer på www.ProOpti.se

Ola har sagt sitt!
Skaffa likes på era IT-tjänster &  
avveckla onödiga kostnadstjuvar ACROBAT PRO DC

CITRIX

EMAIL 20GB

SKYPE FOR BUSINESS

CRM made simple

Testa webCRM i 14 dagar
Du får tillgång till samtliga funktioner - skapa aktiviteter, 
affärsmöjligheter, följ nyckeltal och mycket mer.
Du har även möjlighet att boka en personlig genom-
gång där vi tittar på hur webCRM blir ett systemstöd 
som stöttar era processer.

www.webcrm.com        +46 8 572 365 40

Språkkonsulterna har kompetensen 
och verktygen
Språkkonsulterna ger stöd, bearbetar och 
utbildar. Vi arbetar med såväl offentli-
ga som privata aktörer och tar oss an alla 
ämnesområden och texttyper. Oavsett 
hur komplext ämnet är hittar vi ett sätt 
att uttrycka det på ett enkelt och begrip-
ligt sätt. 

 Otydlig kommunikation och svårlästa 
texter kostar tid och pengar. Och skadar 
förtroendet. Men det finns lösningar.

Undersökningar visar att kunder vill 
känna sig uppskattade i kommunikatio-
nen med företag och organisationer. De 
efterfrågar ärlighet, transparens och pålit-
lighet. Det är egenskaper som bland annat 
förmedlas genom språket. Men många 
företag klarar inte den utmaningen.

– Vi ser att det ofta handlar om brist 
på kompetens, säger Språkkonsulternas 
vd Anki Mattson. Allt fler måste skriva i 
jobbet, men inte alla har rätt verktyg och 
kunskap för att nå fram i dagens informa-
tionsbrus. Och många saknar riktlinjer 
som stöd. 

Språkkonsulterna hjälper organisationer 
att ta fram en språklig profil som beskriver 
hur varumärket ska omsättas i text. Pro-
filen blir även ett stöd för medarbetarna 
i att kommunicera tydligt och enhetligt 
i alla kanaler – allt från villkor och pro-
duktinformation till chatt med kundtjänst 
och hjälptexter i digitala tjänster. Den 
språkliga profilen kompletterar därmed 
den grafiska profilen.

FÖRETAGSPRESENTATION

ÖKA KUNDNÖJDHETEN MED 
TYDLIG KOMMUNIKATION

I dag möter kunderna 
din organisation i 

många olika kanaler. 
Med en genomtänkt 
språkstrategi skapar 
du en sömlös kund-

upplevelse. Dessutom 
stärker du ditt 

varumärke.

Lär känna oss på sprakkonsulterna.se

Anki Mattson
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“Nordens bästa aktie under de senaste fem åren är utvecklings- och 
biopharmabolaget Hansa Medical, vars aktie stigit med 5894 procent. 
Bara i år är uppgången 78 procent.” *

Vi får din IR information att se bra ut. creativearmy.se

 *Avanza, Placera 21 November 2017

REDOVISNINGSBYRÅ
I STOCKHOLM

Vi på KAMTech tror på en klimatsmart värld 
och vårt bidrag är att vi får fastigheter, männ-
iskor och system att samverka genom hela 
fastighetens livslängd.

Det är vårt ansvar att göra allt vi kan för 
att bidra till en klimatsmart värld.

Vi är engagerade och försöker ha ett helhets-
tänk oavsett vilken roll vi har i ett projekt, 
tillsammans har vi stor kompetens och stöt-
tar varandra för att hitta den mest energi- och 
kostnadseffektiva lösningarna.

Det vi producerar och lämnar ifrån oss på 
KAMTech är vi stolta över och skapar goda 
relationer vilket  vi tror är nyckeln till vår 
framgång.

Vi har en bredd inom företaget med 3 huvud-
spår, projektadministration, projektering och 
energi och miljö tjänster.

Projektadministration består i projektled-
ning, installationssamordning, projekte-
ringsledning, provningar och besiktning-
ar. Vi har 2 st certifierade besiktningsmän 
som säkerställer att projekten har utförts 
enligt gällande kontraktshandlingar. I rol-
len som projekteringsledare är vi idag del-
aktiga i flertalet projekt. Vi försöker ha fokus 
på kundnyttan genom att driva projektering 
mot kostnadseffektiva och energi- och mil-
jösmarta lösningar.

Projektering av styr och övervakningsanlägg-
ningar är det vi började med och var en stor 
del i vår affärsidé vid starten vilket det fort-
farande är. Vårt fokus är smarta tekniska lös-
ningar med energieffektivitet och användar-
vänlighet i fokus. Vi ser att styr och övervak-
ningsprojektering blir en allt viktigare del i 
varje byggprojekt då det är den här anlägg-
ningen som är fastighetsägarens ögon och 
öron då byggnaden är färdigställd. Är den 
svår att förstå, insamling av ex energidata 
utförs på ett felaktigt sätt eller att energida-
ta är svår att få tillgång till så kommer detta 
försvåra för förvaltningen i den dagliga drif-

ten eller vid planerandet av åtgärder i bygg-
naden på grund av exempelvis hög energian-
vändning.

Energi och miljötjänster är den del som växt 
mest det senaste året. Vi är certifierade miljö-
byggsamordnare och har den rollen i ett fler-
tal projekt. Vi använder IDA ICE för att göra 
simuleringar och beräkningar för exempelvis 
Miljöbyggnad vilket vi ser som en fördel att 
vi kan utföra flera indikatorer själva och på så 
sätt komma med förslag och idéer vid projek-
teringen. Vi är idag 4 st heltidsanställda som 
arbetar med våra energi och miljötjänster.

FÖRETAGSPRESENTATION

VI TROR PÅ
EN KLIMATSMART VÄRLD

KAMTech grundades 
2010 och sysselsätter 

idag 12 st anställda. 
Vi vänder oss till kunder 
i framförallt Mälardalen 

och Östergötland.
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Utöver redovisning och bokföring kan vi även 
erbjuda dig hjälp med andra typer av redo-
visningstjänster. Vi tar hand om lönehante-
ring, bokslut och redovisning, konsultationer, 
inkomstdeklaration, ekonomistyrning och 
rapportering. Det innebär att du kan lämna 
över ansvaret till oss när det kommer till det 
mesta som rör ditt företags ekonomi.

Vår verksamhet bygger på kvalitet vilket 
gör att vi kan ge dig lösningar som är bra och 
effektiva och det viktigaste av allt, korrekta. 
Vi följer dig hela vägen och anpassar redovis-
ningen efter dina önskemål och krav.

Expand U drivs av oss, Anna Björkbom 
och Veronica Permats.

Låt oss sköta din redovisning
Vi engagerar oss personligt i våra kunder. 
Detta gör att vi känner kundens verksam-
het och utmaningar och kan hitta de bästa 

möjliga lösningarna för kundens ekonomis-
ka utveckling. Samtidigt får vi en bra relation 
till våra kunder, något som är fundamentalt 
för bra affärer. Våra kunder kommer gärna 
förbi vårt kontor på en kopp kaffe för att läm-
nar sitt material eller diskutera lösningar på 
aktuella problem.   

Vi vill vara en modern samarbetspartner 
och jobbar hela tiden åt att bli mer digitala. 
Detta för att förenkla samarbetet och fin-
nas tillgängliga för våra kunder. Våra kunder 
finns i hela Sverige. Vår redovisningsbyrå lig-
ger i centrala Stockholm på Sveavägen 47 
och du är varmt välkommen att besöka oss.

Läs mer på www.expandu.se

Besök oss gärna
på Sveavägen 47 

i centrala Stockholm!

FÖRETAGSPRESENTATION

REDOVISNINGSBYRÅ
I STOCKHOLM

Till oss kan du 
vända dig oavsett 
om du har ett litet 

enmansföretag 
eller ett börsnoterat 

aktiebolag. 

       VARFÖR VÄLJA OSS?

• Vi jobbar nära alla våra kunder

• Leveranser i rätt tid och på rätt sätt

• Vi är en modern byrå i tanke och 
arbetssätt

• Vi är drivna och engagerade 
konsulter

JUST NU FÅR DU 10% RABATT 
PÅ ARVODET FÖR LÖPANDE 
REDOVISNING I 3 MÅNADER
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Vill du jobba på världens 
bästa redovisningsbyrå?
Vi är en redovisningsbyrå som arbetar med visionen Laget före jaget. 
Vi sätter dig i fokus och jobbar hårt för att du som person och 
redovisningskonsult ska bli ditt bästa jag i din vardag och i din roll som redovisningskonsult. 
Du ska brinna för att ta kunder i mål. Vara proaktiv och såklart älska yrket som redovisningskonsult. 
Nu ser vi alla fram emot att hitta ännu en person som får tillföra gruppen sin personlighet och kompetens. 
Om du arbetar på redovisningsbyrå idag kommer vi direkt vilja boka en inetrvju med dig.

Känner du att du är den vi söker? Tveka inte. 
Skicka ett mejl till Camilla eller ring redan idag.

CN Niva Ekonomi AB, Markörgatan 10, Box 688, 136 26 HANINGE Tel: 08-778 20 00,
camilla@nivaekonomi.se, www.nivaekonomi.se

Där hittar vi sannolikt en av nycklarna till 
Enklare Ekonomis framgångar; problem är till 
för att lösas och man behöver inte göra saker 
svårare än de är.

– Jag hade tidigare arbetat för en konkur-
rent till oss och varit delaktig i utvecklingen 
från tio anställda till hundra när jag kände att 
det var dags att testa något nytt, berättar Erik.

Han testade sina vingar med att köpa in sig 
i ett inkassobolag men hoppade av efter åtta 
månader.

– Det var ingen bransch där jag ville arbe-
ta långsiktigt, kundkontakten var inte alls sti-
mulerande. Jag trivdes helt enkelt inte med att 
driva in pengar från människor som redan 
hade det tufft, säger han.

Istället så fick han kontakt med några av 
sina tidigare kolleger som även de funderade 
över om de skulle plugga vidare eller starta 
upp ett eget bolag.

– Vi började planera på sommaren 2014 
och vid årsskiftet så var vi operativa. Och 
sen har det gått snabbt. Vi har pratat med 
tusentals kunder under åren och vi vet vad 
de vill ha. Vi har varit arbetstagare och vet 
vad vi tycker är bra på en arbetsplats och 
vad vi inte gillar. Jag tror att det gjort att vi 
klarat oss undan de klassiska fallgroparna, 
säger Erik. 

Personalen trivs och Erik är övertygad 
om att den goda arbetsmiljön är nyckeln till 
framgången. På mindre än ett halvår gick de 
från inga anställda till 50 anställda somma-

ren 2015. Idag är de 150 anställda och företa-
get har hjälp över 200 000 personer att se över 
sina lån och lånevillkor.

– Det är vi fem som äger 96 procent av 
företaget och så har vi en extern som äger res-
terande 4 procent. Vi har varit i princip 100 
procent självfinansierade. 

Enklare Ekonomi är en låne- och försäkrings-
förmedlare, bolaget lånar inte ut pengar, utan 
agerar som en hjälpande hand till de kunder 
som vill hitta det bästa låneerbjudandet på 
marknaden.

– Det är väldigt många som ligger fel på 
marknaden, generellt så beror det nog på att 
det är för krångligt att byta, man orkar inte. 
Vårt erbjudande bygger på att göra det enkelt 
för våra kunder att ligga rätt kombinerat med 
en enkel och lättförståelig plattform tillsam-
mans med kundkontakter via telefonen.

Under 2018 lanserar de en uppdaterad version 
av sin plattform.

– Vi kommer att erbjuda fler produkter 
och vår ambition är att det ska bli ännu enk-
lare för våra kunder att hålla koll på sin eko-
nomi. De ska alltid kunna få svar på frågan, så 
här ser det ut idag, finns det ett förmånligare 
erbjudande, avslutar Erik Wegnelius.

Läs mer om deras tjänster på:
www.enklare.se

FÖRETAGSPRESENTATION

"VI GÖR DET HELT ENKELT 
ENKLARE ATT LÅNA PENGAR"

Plattformen skulle 
lanseras i december 

2014 då deras IT-chef 
gick upp i rök.

– Det var minst 
sagt tufft innan vi 

lyckades lokalisera 
honom och lansera 

vår tjänst, säger Erik 
Wegnelius, som är VD 

och en av fem grundare 
av det finansiella 

rådgivningsbolaget 
Enklare Ekonomi.

Text: Redaktionen

KORT OM ENKLARE EKONOMI

Hur kan det vara gratis?
• Du ansöker om ett och väljer ett som 
passar dig
• Enklare Ekonomi förser banken med 
nöjd kund
• Banken betalar en ersättning till 
Enklare Ekonomi för att de fått en bra 
kund

Enklare Ekonomi har samarbete med 
UC och tar endast en kreditupplysning 
i samband med ränteerbjudande från 
flera långivare. Enklare ekonomi står 
under tillsyn av Finansinspektionen.
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Textilia är ett rikstäckande företag som 
underlättar vardagen för tusentals anställda 
runt om i landet. 

Det gör vi genom att säkerställa att perso-
nalen har säkra, funktionsdugliga och kom-
fortabla arbetskläder på rätt tid och på rätt 
plats. Vi tar hand om kundernas hela behov 
av textilservice, framför allt inom hälsa- och 
sjukvård och erbjuder personal- och arbets-
kläder, patientkläder till sjukhus, lakan och 
handdukar. Drygt 15 000 bäddar, mestadels 
patientbäddar, bäddas varje dag berättar 
Fredrik Lagerkvist. 

Textilia har produktion och kundtjänst 
vid anläggningar i Boden, långsele, Rimbo, 
Örebro,Göteborg, Karlskrona och Malmö. 
Hos större kunder, till exempel stora akutsjuk-
hus, har Textilia egen personal stationerad.

Miljövänliga textilier 
Textilia har lång erfarenhet av textilservice 
inom hälso- och sjukvård och ligger långt 
framme vad gäller hållbara och miljövänliga 
lösningar. Tre av koncernens anläggningar är 
Svanenmärkta. 

– när man tvättar hundra ton varje dag går 
det åt en hel del vatten som måste värmas upp. 

Därför måste vi säkerställa att processer-
na är så effektiva som möjligt. sedan 2010 har 
vi sänkt våra fossila koldioxidutsläpp med 

60 procent och det gjorde att vi fick Örebro 
stads miljöpris 2011 och Miljöstyrnigsrådets 
pris 2012 som Utmärkt Hållbar Leverantör, 
berättar Fredrik Lagerkvist. 

För att minska miljöpåverkan på trans-
porterna för de nordligaste anläggningarna, i 
Långsele och Boden, har man optimerat rut-
terna och lyckats sänka körsträckan med tio 
procent. Det innebär en besparing på ca 300 
000 liter disel  per år. 

Vi försöker också hitta miljövänliga alter-
nativ till dagens textilier och använder träfi-
ber istället för bomullsfiber och vissa hand-
dukar, lakan och kläder. Det minskar såväl 
miljöpåverkan vid tillverkning som energiåt-
gången i våra processer. 

Dessutom upplevs dessa textilier som mer 
komfortabla. Dessutom tittar vi på hur vi bäst 
kan återvinna textilier. Vi kasserar ungefär 
hundra ton uttjänta textilier varje år och tra-
ditionellt har dessa gått till värmevärk för för-
bränning. Nu deltar vi olika projekt för att hitta 
en bättre användning för dessa och har bland 
annat tagit fram draglakan med återvinna fiber. 

God utveckling 
Sedan 2007 har Textilia haft en mycket god 
utveckling. Det året omsatte koncernen 360 
miljoner kronor och motsvarande siffran för 
2013 var 507 miljoner. 

Vi har vuxit och lyckats bibehålla en bra 
lönsamhet. Nu ska vi fortsätta utvecklas inom 
våra kärnsegment, det vill säga hälso- och 
sjukvård. Vi ska fortsätta jobba med miljöfrå-
gor, men också titta på andra lösningar som 
gör textilservice smartare. Till exempel är alla 
våra kläder chipmärkta, vilket gör att man 
kan spåra plaggen genom hela flödet. Det gör 
att vi kan erbjuda smarta garderoblösningar, 
så kallade Textilskåp, som kan använda den 
informationen för att ge full kontroll på tex-
tilstocken och därmed minska kostnaderna 
och miljöpåverkan, säger Fredrik Lagerkvist. 

Alla textilas fem anläggningar har sitt 
ursprung inom offentlig sektor och mycket 
av den kulturen och det historiska kunnan-
det finns kvar i företaget. 

Textilia har 650 anställda och omsatte 
2017 över 600 miljoner och ägs av De danske 
damvaskerier (DFD).

FÖRETAGSPRESENTATION

SVERIGES STÖRSTA 
TEXTILSERVICELEVERANTÖR

Textilia är Sveriges 
största leverantör av 

textilservice till kunder 
inom hälsa och 

sjukvård, hotell och 
restaurang samt 

industrisektorn 
i Norden. 
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Ekonomiutbildningar
För dig som vill utvecklas inom ekonomi- 
och verksamhetsstyrning.

  Ekonomi för VD, 4 dagar (2 x 2 dagar)
  Stockholm 10–11 apr + 26–27 apr
 
  Ekonomi för icke-ekonomer, 2 dagar
  Stockholm 27–28 mars | Göteborg 3–4 maj  

  Controllerutbildning, 3 dagar  
  Göteborg 14–16 mars | Stockholm 7–9 maj

  Diplomerad controller, 10 dagar (5 x 2 dagar)
  Utbildningsstart: Stockholm 24 apr | Göteborg 17 maj

Anmälan och läs mer på:

www.taurusekonomi.se

GÅ 3 
BETALA 
FÖR 2!

– Redovisningsbranschen har historiskt 
handlat om att det finns en rad personer 
som har bokfört och revisorer som kontrol-
lerar vad som är gjort. Automatiseringen i 
branschen är i sig inget märkvärdigt utan 
handlar mer om att arbetsmoment kan utfö-
ras på ett nytt och förenklat sätt. Vi har en 
djup förståelse för våra kunders verksamhet 
så med bokföringen i botten kan vi erbjuda 
det våra kunder efterfrågar, vi fungerar som 
ett riktigt bra bollplank, säger Lennart Sjö-
berg, Auktoriserad Redovisningskonsult och 
företagsledare

Det är en sak att veta vad som hänt med 
pengarna, en annan att titta framåt.

– Om vi sätter oss med kunden i augus-
ti och tillsammans tittar fyra månader fram 
i tiden, kan vi till exempel simulera försälj-
ningsutveckling och kostnader. Redovisning 
kommer att flytta sin position från historie-
skrivning till rådgivning om hur det kan se 
ut i morgon. Vi har en väldigt fri roll och kan 
ge råd vid till exempel ett förvärv, eller andra 
förändringar i bolaget, säger Lennart Sjöberg.

Omega Ekonomi arbetar med många till-
växtföretag.

– Vi är en av få redovisningsbyråer som 
arbetar med affärssystem för större företag, 
vilket i sin tur kommer tillväxtbolaget till 
godo. Hos oss kan man starta med ett enk-
lare system. När företaget vuxit så kan vi från 

fredag till måndag föra över företaget till ett 
större affärssystem. Vi kan alltså fortsätta föl-
ja bolagen på deras tillväxtresa, säger Lennart 
Sjöberg, och fortsätter:

– Vi fokuserar idag på tjänsteproduceran-
de företag, som IT-bolag, managementkon-
sulter, advokatbyråer, transportföretag med 
mera, bolag där människor säljer sin tid. Vi 
har valt att fokusera för man kan inte vara 
specialist på allt.

Vad har ni för nyheter på gång under 2018?
– Efterfrågan på lönespecialister har ökat 
så nu utökar vi vår verksamhet och erbju-
der komplett lönehantering. Vi räknar med 

att 6–8 personer framöver kommer att driva 
den avdelningen och ta hand om frågor kring 
avtal, specifika regler, HR-frågor som ledig-
heter, anställningsavtal och försäkringar. Det 
är en sak att räkna ut löner men löneområdet 
är komplext. Vi ska kunna svara på allt från 
komplicerade avtalsfrågor, pensionslösning-
ar till hur bolag hanterar gymkort till sina 
anställda, avslutar Lennart Sjöberg.

FÖRETAGSPRESENTATION

OMEGA EKONOMI FÖLJER 
KUNDERNA PÅ TILLVÄXTRESAN

Framtiden för 
auktoriserade 

redovisningskonsulter 
ligger i att kunna ge 

information i realtid, att 
fungera som rådgivare. 

Den här insikten har 
man länge haft på 
Omega Ekonomi.

Text: Redaktionen
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Vanliga symtom till följd av strålningen 
är sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, 
trötthet/utmattning, depression, ångest, 
hjärtproblem, minnes- och koncentra-
tionsproblem.

 Det är viktigt att företag och organi-
sationer uppmärksammar hälsorisker med 
trådlös teknik för att förebygga och mins-
ka ohälsa bland personalen. Minimering 
av personalens exponering bör ingå som 
en viktig del i det löpande arbetsmiljö- och 
personalhälsoarbetet. Fördelarna med att 
ha med riskerna med strålning i arbetsmil-
jöarbetet är många, eftersom de med stor 
sannolikhet utgör en väsentlig faktor 
bakom den ökande psykiska ohälsan samt 
ökar risken för flera kroniska sjukdomar.
 
Strålskyddsstiftelsen arbetar i samråd med 
ledande forskare, läkare och experter och 
med utgångspunkt från omfattande forsk-
ningsresultat. Vi informerar om riskerna 
och ger råd om förebyggande åtgärder så 
att ohälsa till följd av denna strålning kan 
förebyggas och minska. I samarbete med 

tekniker kan vi erbjuda ett anpassat paket 
av rådgivning och tjänster kopplat till 
elektromagnetisk strålning i arbetsmiljön.

 Arbetet kan delas upp i olika steg och 
kan innefatta seminarier och rådgivning 
till ledning, personalhälsovård, IT-avdeln-
ing och anställda samt mätningar. Första 
steget är kunskap om riskerna samt hur 
dessa risker kan hanteras och förebyggas.
 Strålskyddsstiftelsen har en, för 
Sverige, unik kompetens på området 
hälsorisker till följd av elektromag-
netisk strålning.

Strålskyddsstiftelsen
www.stralskyddsstiftelsen.se

”MINIMERA EXPONERING 
AV ELEKTROMAGNETISK 

STRÅLNING”
Människors exponering för 
elektromagnetisk strålning 

som alstras av trådlös teknik 
och elektrisk utrustning har 
ökat kraftigt de senaste två 
decennierna. Forskningen 

visar att strålningen ökar 
risken för samma symtom 

som psykisk ohälsa och en 
rad andra sjukdomar. 

Den ökande exponeringen 
är sannolikt en viktig faktor 

bakom den ökande 
psykiska ohälsan, det 

menar Strålskyddsstiftelsen.

FÖRETAGSPRESENTATION
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– Det är otroligt kul att verka i den här dyna-
miska regionen. Bolagen växer och det star-
tas nya, det känns som att vi är på precis rätt 
plats. Att vara entreprenör i Roslagen innebär 
att vi är delaktiga i att utveckla näringslivet, 
säger Kristin Enlund Svensson, auktoriserad 
redovisningskonsult. 

I samband med att revisionsplikten för 
mindre bolag försvann så ökade och föränd-
rades också redovisningskonsulternas arbete.

– Vi blev allt mer bolagens ekonomiska 
kontakt. Arbetsuppgifterna förändrades ock-
så, idag fungerar vi både som rådgivare och 
ekonomikonsulter, säger hon.

Rollen som kundernas bollplank i frågor 
rörande investeringar, framtidsplaner, per-
sonalförändringar, generationsförändringar, 
planerade avvecklingar och utvecklingar, har 
på många sätt utvecklat yrkesrollen.

– Det är en styrka att kunna kundens bok-
föring när man ger råd om ekonomin. Vi har 
olika spetskompetenser på byrån och vi brin-
ner lite extra för skattefrågor och ekonomi-
styrning, säger Kristin och fortsätter:

– Vissa uppdrag är personalinriktade, där 
vi periodvis går in som företagets personalav-
delning och hanterar löne- och avtalsfrågor.

Ekonomi Roslagen har idag nio anställda 
varav fyra är delägare.

– Vi ser mycket ljust på framtiden, vi 
behöver varandras kunskaper för att fortsät-
ta utvecklas. Vårt arbete har och fortsätter att 
förändras vilket är stimulerande.  

Byrån lägger också stor vikt vid att med-
arbetarna kontinuerligt ges möjlighet att 
utvecklas i sin yrkesroll.

– Vi tar emot prao och praktikanter, och 
har anställt en LIA-praktikant. Vi tar gärna 
emot fler när det finns möjlighet. 

– Utbildningen till Redovisningsekonom 
kommer i höst också till Norrtälje vilket vi 
är väldigt glada för. När man gått den så kan 
man sedan också bli auktoriserad redovis-
ningskonsult.

Hur ser du på utvecklingen de närmaste 
fem åren?

– I takt med den potential som finns här 

så finns det stora möjligheter för oss att växa, 
men vi vill inte göra det för snabbt. Vi ser 
också hur webbaserade lösningar förändrar 
arbetsuppgifterna och vår ambition är att till-
sammans med våra kunder gå i takt med den 
utvecklingen. Det finns många mycket bra 
metoder och lösningar som vi gärna ser att 
våra kunder också anammar. Jag tycker att 
jobbet är stimulerande och framtiden är rik-
tigt positiv, säger Kristin.

Läs mer om redovisningsbyrån på: 
www.ekonomiroslagen.se

FÖRETAGSPRESENTATION

EKONOMI ROSLAGEN VÄXER 
I DYNAMISK REGION

Genom att gå samman 
och 2010 skapa ett 

gemensamt bolag har 
redovisningsbyrån 

Ekonomi Roslagen stärkt 
sin plattform, utvecklat 
sina tjänster och vuxit.

Text: Redaktionen

VI BYGGER
DITT NYA DATACENTER!

Förbergs IT älskar ny teknik och har lång erfarnhet av 

att bygga, hosta och drifta datacenter på plats eller i 

molnet. Packaged Datacenter, PDC, finns hos ett antal 

namnkunniga företag, men för dig som inte vill ha ett eget 

datacenter driftar vi det åt dig i Hosted PDC. 

Våra konsulter, arkitekter och projektledare följer med dig 

på resan fram till den lösning som är bäst anpassad till just 

din verksamhet. Detta gör vi med respekt för alla digitala 

hot och med fokus på säkerhet och tillgänglighet.

VILL DU VETA MER?
Ring oss idag på 08-38 87 78 eller mejla info@forbergsit.se.

Du kan även besöka oss på www.forbergsit.se.

Vi söker duktiga IT-konsulter och arkitekter!

Mejla ditt CV till info@forbergsit.se NVR – making all 
shares tradeableTM

Our mission is to consolidate private company 
ownership onto one common electronic registry, 
and bring a wealth of financial services to all  
privately held companies and their shareholders.

www.nvr.se

NVR – making all 
shares tradeableTM

Our mission is to consolidate private company 
ownership onto one common electronic registry, 
and bring a wealth of financial services to all  
privately held companies and their shareholders.

www.nvr.se

EKONOMI ROSLAGENS TJÄNSTER

• Bokföring & lön

• Bokslut & skatt

• Analys & rådgivning



FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN

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
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baks & co har kontor på fyra orter, Tranås, 
Linköping, Vimmerby och Eksjö.

– Vi har expanderat både organiskt och 
via förvärv, säger Kenneth Svensson, auk-
toriserad revisor som tillsammans med Bo 
Axelsson startade baks & co, som erbjuder 
revisions-, rådgivnings- och redovisnings-
tjänster.

De båda började sina karriärer på en stör-
re revisionsbyrå.

– Vi var tidigt ute med en något mer 
avslappnad attityd, ett nära och personligt 
engagemang till våra kunder. Vi såg på job-
bet som ett serviceyrke, vilket då inte var så 
vanligt, säger Kenneth. 

Han menar att deras framgångar bland 
annat handlar om att de vuxit med perso-
nal som är serviceinriktade och har rätt 
kompetens.

– Tittar vi på grundförutsättningarna i vår 
bransch så är vi inte ensamma längre, men 
det faktum att vi varken är den riktigt stora 
eller lilla byrån har gett oss en bra marknads-
position. Vi är inte den stora jätten men vi är 
en tillräckligt stor byrå för att ha de kompe-
tenser som efterfrågas, säger han.

Idag är de över 50 anställda, och med ett 
affärsmässigt fokus som genomsyrar hela 
organisationen så har de kunnat växa.

– Vi har idag en riktigt bra position med 
personal som är beredda att göra affärer och 

utan detta hade vi hade kunnat växa i den 
takt vi gjort, säger han.

Universitetsstaden Linköping är en expan-
siv ort, men Kenneth Svensson ser nyföreta-
gande, framåtanda och tillväxt på samtliga 
orter där baks & co har kontor.

Under hösten lanserades den digitala 
tjänsten baks 24.7 som kortfattat innebär att 
man har kontoret i mobilen alla dagar i veck-
an, dygnet runt. Via tjänsten scannas kvitto 
direkt efter lunchmötet, reseräkningen kan 
fixas medan man väntar på flyget och fak-
turering kan göras direkt när jobbet är klart.

– Varje verksamhet är unik och därför tror vi 
att alla företag har behov av skräddarsydda lös-
ningar. baks 24.7 är ett verktyg som vi erbjuder för 
att tillgodose behovet av att ha smidig och effek-
tiv tillgång till företagets ekonomi, säger Kenneth.

baks & co erbjuder ett brett tjänsteutbud 
för alla typer av företag, alla med samma syf-
te; att skapa möjligheter till utveckling.

– Vi hade inte varit där vi är idag om det 
inte var för att vi alla försöker ligga steget före 
och arbeta proaktivt för våra kunder. Tittar vi 
framåt i tiden så tror jag att delar av vad som 
ingår i våra arbetsuppgifter idag kommer att 
försvinna och våra tjänster kommer att lång-
samt förändras och handla allt mer om ana-
lys och rådgivning. Men det händer som sagt 
inte över en natt men vi känner hos väl förbe-
redda för framtiden, avslutar Kenneth.

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR  
– DET ÄR VÅR VERKLIGHET
Allt händer inte över 

en natt, men det är 
otroligt viktigt att vara 
med på banan och ha 

en plan framåt. Det 
vet man på baks & co, 
som kontinuerligt vuxit 

sedan starten 2004 och 
som 2016 utsågs till ett 

Gasellföretag.

Text: Redaktionen

Kenneth Svensson

Bo Axelsson

Visionrevision startade i juni 2013 då Per 
Larsson och Håkan Ahlquist fick frågan om 
de ville ta över EY-kontoret i Ystad där de 
arbetade.  - Vi tvekade inte en sekund. Att 
driva en egen byrå kändes som ett naturligt 
steg för oss med tanke på vår långa erfarenhet 
av branschen berättar Per Larsson som lär-
de känna sin kollega när de arbetade på EYs 
dåvarande kontor i Skurup som senare flyt-
tades till Ystad.

Numera återfinns Visionrevision på två 
orter i Skåne; ett kontor i Ystad och det 
andra kontoret i Falsterbo. I det så kallade 
A-huset mitt emot Österports Torg centralt 
i Ystad sitter sju av åtta medarbetare. I Fal-
sterbo arbetar Ann-Helen Larsson som också 
är auktoriserad revisor från EY. Ann-Helen 
valde att starta eget efter drygt 30 års anställ-
ning. Även detta kontor är fullservicekontor 
med löpande redovisning, bokslut, revision 
och övriga ekonomiska konsultationer. Vi 
kan lite av varje, säger Ann-Helen.

Förverkligar affärsidéer 
Löpande redovisning, bokslut, revision 
samt löpande ekonomisk konsultation utgör 
huvudsysslorna i Visionrevision och det finns 
alltid en ambition att ha en långsiktig relation 
med kunderna. 

- Vi deltar i kundens processer och bidrar 
därmed till att skapa och förverkliga deras 
visioner och strategier. Företagandet rör sig 

om så mycket mer än siffror. Det handlar om 
att förverkliga affärsidéer, påpekar Per Lars-
son. Han beskriver också ett företags affärs-
modell som en ständigt levande process som 
behöver förändras med jämna mellanrum för 
att vara konkurrenskraftig.

Byrån försöker komplettera synen på revi-
sion från att endast vara en kontroll till att 
även vara en service för kunden att diskute-
ra och svara på frågor genom företagets hela 
livscykel. Visionrevision finns också där för 
att hjälpa företagen genom krångliga ekono-
miska transaktioner som uppstår i ett före-
tag, till exempel vid generationsskifte, förvärv 
eller en försäljning. 

- Vi samarbetar med ett flertal kollegor 
i branschen och har dessutom genom åren 
byggt upp ett stort nätverk av bland annat 
advokater och skattekonsulter. Vi har ju varit 
i branschen i över 30 år påpekar Per Larsson, 
och lägger man ihop våra arbetslivs-år så lig-
ger vi snarare över än under 100 års kunskap 
och erfarenhet. 

Per förklarar att de gärna arbetar nära sina 
kunder och inte minst för att få en överblick 
kring de frågor som rör både företaget och 
ägaren. Det stärker på sikt företagens kon-
kurrenskraft och ökar dess lönsamhet.

Ägarledda företag
Visionrevision arbetar nästan uteslutande 
med så kallade ägarledda företag, det vill 

säga de företag som ägs och drivs av samma 
personer, precis som Visionrevision själv. Det 
innebär att bolaget ofta inte har någon extern 
styrelse. Visionrevision får därav agera dis-
kussionspartner många gånger när det kom-
mer till strategiska frågor. 

-Vi försöker ofta påminna kunden om att 
även om man har mycket att göra i den dagliga 
verksamheten, så är det viktigt att ibland ta sig 
tid att blicka framåt och se över vad som hän-
der i världen och i branschen säger Per. 

Kunderna återfinns företrädesvis i södra 
Skåne men faktum är att man faktiskt servar 
kunder ända upp ifrån Jämtland i norr till 
kunder nere i södra Italien. Vi är rikstäckan-
de säger Håkan och skrattar till lite.

Visionrevision jobbar även med web-
baserad redovisning vilket gör att kunden 
själv kan göra så mycket som denne kan och 
hinner med, och därmed överlåta resten åt 
experterna på Visionrevision.  - Den digitala 
revolutionen har absolut börjat inom redo-
visningen också, vi har därför ett stort spann 
på åldern hos våra anställda från 24-60 år 
säger Håkan.

Per och Håkan ser framtiden an med tillför-
sikt och har ambitionen att låta företaget växa 
i lagom takt. Man hoppas kunna anställa någ-
ra personer till under år 2018 och i framtiden 
även satsa på lönehantering som ännu en gren 
i tjänsteutbudet. - Här ser vi ett ökande behov 
bland företagen, konstaterar Per Larsson. 

FÖRETAGSPRESENTATION

ÄGARLEDD KONSULT 
FÖR ÄGARLEDDA FÖRETAG  

Företag i behov av en 
stark revisionspartner 

finner den i Visionrevision 
i Ystad AB. Här får 

kunderna inte bara hjälp 
med siffror. Visionrevision 

fungerar även som 
företagskonsult för sina 

uppdragsgivare, vilket 
bidrar till att stärka deras 

verksamhet och öka 
deras lönsamhet.

Text: Redaktionen
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widengrensvägen 1 vingåker
måndag–fredag 10:00-19:00 lördag–söndag 10:00 -18:00

besök oss eller handla online på www.vfo.se
nordens största utbud av kostymer

just nu i butiken i vingåker

1000-tals märkeskostymer & kavajer

till specialpris
7000m² 
 butik

Rut-avdraget har betytt massor för städbran-
schen. Fråga bara Lousie Zanders på Skåne 
Rent. Sedan starten för ungefär tio år sedan 
har företaget vuxit från en till 30 anställda, 
och mycket tack vare rut-avdraget.

 Städfirman Skåne Rent startades 2006. 
Här erbjuder man alla former av professio-
nella städinstattser, allt ifrån flyttstädning till 
byggstädning. Man vänder sig till såväl pri-
vatpersoner som företag och kommuner, och 
anlitas emellanåt även för saneringsinsatser 
i lägenheter. 

– Nu till våren blir det en hel del städning 
och fönsterputsning för privatpersoner som 
vill ha fint i sina hem inför påskhelgen, men i 
övrigt fokuserar vi just nu på att attrahera ännu 
fler företag som behöver lokalvård, berättar 
Louise Zanders som leder verksamheten. 

Hon kan se tillbaka på en tid med en 
mycket god utveckling. Sedan starten för 
snart 12 år sedan har hon i snitt anställt en 
ny medarbetare varje kvartal, vilket lett till att 
verksamheten numera sysselsätter ett 30-tal 
anställda. Kontoret i Tjörnarp har komplette-
rats med ytterligare ett i Eslöv. vilket innebär 
att man idag täcker ett upptagningsområde 
som sträcker sig över hela Skåne. 

 
Rut-avdraget
2006 hade rut-avdraget inte hunnit slå ige-
nom på allvar, men sedan dess har det inne-
burit desto mer. Inte bara för Louise och hen-
nes personal utan för hela branschen i stort. 
Och idag kan även de som skattar i Danmark 
använda sig av en liknande variant på rutav-
draget i Danmark.

Idag servar Skåne Rent cirka 500 fasta 

kunder eller avtalskunder, varav mellan 70 
- 80 procent utgörs av privatpersoner. Barn-
familjer, studenter och pensionärer. Kon-
kurrensen är enligt Louise stenhård och där 
finns gott om mer eller mindre oseriösa aktö-
rer som försöker slå sig in i branschen.

– Med tanke på att de personer man anli-
tar släpps in i ens privata hem är det viktigt att 
företaget vet vem de ha anställt, påpekar Lou-
ise. Själv är hon ytterst noga med att persona-
len har säkra anställningsavfall och fasta löner, 
vilket även gäller de timanställda, och att utdrag 
ur belastningsregistret är gjorde på de anställda.

– Många gör misstaget att anlita de som 
är billigast. Det kan man istället bör titta på 
vilka ansvarsförsäkringar som städinstan-
serna omfattar, vilka nyckelförsäkringar som 
gäller och så vidare. Det kan med ansar ord i 
slutändan bli dyrt att anlita de som är billigast, 
poängterar Louise Zanders och påpekar att 
Skåne Rent dessutom inte har några dolda till-
lägg eller kostnader. Det pris som anges är det 
pris kunden betalar. Så har vi alltid haft det.

Samarbetar med Innu-Science som är 
ett högteknologiskt bioteknikföretag som 
utvecklar professionella rengöringsproduk-
ter. De använder bioteknik för att göra värl-
dens bästa rengöringsprodukter.

Det är ett oslagbart miljökoncept som 
samtidigt ger produktanvändare och loka-
lanvändare en mer hälsosam arbetsmiljö att 
vistas i. Användning av kemiska rengörings-
produkter utsätter människor, djur och eko-
logiska system för onödiga risker och mås-
te minska drastiskt om arvet till kommande 
generationer skall säkras.

Men Innu-Science rengöringsprodukter, base-
rade på bioteknik, gör du en insats både för 
miljön och dig som Kund och vår personal, 
utan att göra avkall på funktion eller kvalitet.

1992 grundade de företaget Innu-Science 
med målet att bli en världsledande tillverkare 
av bioteknologiska professionella rengörings-
produkter. 

 
Samarbetar med Vilda
Skåne Rent samarbetar med bland andra 
vileda professional, tack vare ett stora miljö 
engagemang och tydliga miljötänk. Varumär-
ket vilda står för pålitliga innovativa och håll-
bara produkter av hög kvalitet.

Miljön finns med som en grön tråd genom 
hela processen, från oss själva, till val av råva-
ror, tillverkningsprocess och till sist hur våra 
produkter används och återvinns.

Vilda har varit marknadsledande sedan 
företaget grundades 1948 och finn idag i fler 
än 50 länder världen över. 

– Vi jobbar med att tydligt miljöfokusera 
avseende exempel moppar, städdukar, svam-
par och rengöringsmedel. Vi strävar efter att 
alltid välja samarbetspartners som är tydligt 
miljömedvetna säger Louise.

 
Louise och hennes kollegor gå dessutom på 
regelbundna & kontinuerliga utbildningar. 
Vi slutar aldrig utbilda oss och vår gräns är 
aldrig nådd. Vileda arrangerar exempelvis 
utbildningar för sina samarbetspartners, vil-
ket leder till certifiering avseende hemstäd-
ning. Det skapar trygghet för företagets kun-
der och borgar för en mycket god ekonomi 
och metodik, ergonomi och kvalitet.

FÖRETAGSPRESENTATION

NÄR MILJÖN STÅR I CENTRUM I DITT HEM
Rut-avdraget har 
betytt massor för 

städbranschen. Fråga 
bara Lousie Zanders 

på Skåne Rent. Sedan 
starten för ungefär tio år 

sedan har företaget vuxit 
från en till 30 anställda, 

och mycket tack vare 
rut-avdraget.



*WerlabsPlus Medlemskap ger tillgång till årlig, omfattande och avancerad
blodanalys samt 15% rabatt på alla kompletterande tester under årets gång.

Din livsstil kan påverka dina blodvärden och din hälsas utveckling. 
Få motivation till en positiv utveckling med den nya årliga
hälsokontrollen WerlabsPlus*. Följ dina resultat över tid.

Hur utvecklas 
din hälsa?

Know more. Earlier on.

Nyhet –

Årlig hälsokontroll



Vi är här 
för att driva förändring

Nu fi nns den europeiska ledaren inom digital transformation i Sverige.  
Vi är här för att hjälpa dig att driva förändringen din verksamhet behöver. 

För att ta oss an dina utmaningar i en genomdigitaliserad värld.   

Vi är här för att lotsa dig genom hela resan, vart du än ska. 
Vi är här. För att du ska ta dig dit.

Ta första steget på soprasteria.se

Sopra Steria är ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling och IT med fl er än 40 000 medarbetare över hela världen. 375 av oss fi nns här i Sverige, i det som tidigare hette Kentor.

Evelina Griborn
Business Analyst



NÄTET ÄR
FANTASTISKT,
MEN VAR 
RÄDD OM DIN 
IDENTITET.

Var tredje minut ID-kapas någon i Sverige. Trots det är det få som har 
ett bra skydd. Med mySafety ID-skyddsförsäkring får du Sveriges enda 
försäkring som arbetar både proaktivt och reaktivt mot ID-stölder.
Vi erbjuder en global bevakning av din identitet online – dygnet runt.

ID-SKYDDFÖRSÄKRING JUST NU 3 MÅNADER GRATIS
Teckna på mysafety.se eller ring 08-505 530 00. Vi tål att jämföras. 



www.soluno.se | tel: 08-120 100 40

Byt, behåll eller blanda operatör 
inom en och samma växeltjänst

Vi har gjort det enkelt. Med vår lösning kan ert företag byta och blanda operatör fritt, 

när ni vill, utan att behöva riva upp hela växeln. 

Vi erbjuder 
marknadens 

mest kraftfulla 
växellösning i 

molnet. 



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
44
INNOVATIONEKONOMI.COM

VI ÄLSKAR CRM

superoffi  ce.se

Hitta, vinn och utveckla fl er kunder
CRM på mobila enheter – tillgång till hela CRM-databasen
Välj bara de CRM-funktioner du har behov för
Flexibel prissättning
Implementera enligt dina önskemål – i molnet eller på lokal server
Prisvinnande design och användarvänlighet
Smarta appar & integrationer

Valfrihet med SuperOffi  ce CRM 
– allt du behöver för att bygga goda kundrelationer

Visste du att över 1,5 miljoner anställda i Sverige saknar företagshälsovård 
samtidigt som sjukfrånvaron och den psykiska ohälsan ökar?

Vi på Qurant hjälper företag och organisationer att minska sjukfrånvaron, förbättra medarbetarnas hälsa och skapa 
friskare företag. Följ med på vår resa som kan förändra företagshälsovården genom att bli en del av Qurant. 

Läs mer om hur det går till på www.qurant.se.

din företagshälsa på nätet

Följ med oss på vår resa!
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För mer information om Power Plate Fitstop besök 
www.thrab.se
Eller ring 0708 - 24 52 00

Ett 3 minuters FitStop på Power Plate motsvarar 20-25 
minuters promenad. Med effekter på bland annat 
cirkulation, stressnivå, ämnesomsättning. Välj mellan 
fyra program, två för energi och två för avslappning.

Följ din egen och dina kollegors aktivitet med FitStop-
appen, bli påmind när det är dags att göra ett FitStop eller 
tävla mot andra.

Innovativ friskvård på jobbet
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Vi träffar Kristian Einarsen som entusias-
tiskt berättar om sin verksamhet och hur 
det hela startade. 

– Jag är i grunden en rastlös person och gil-
lar att styra över mig själv och vara min egen 
chef så därför startade jag min verksamhet 
i liten skala 2007 under namnet Einarsens 
Ekonomirådgivning och ändrade namn till 
Hagatun revision först 2008. Jag har utveck-
lat mig själv från att enbart hålla på med bok-
föring till att hyra ut mig till olika företag och 
är certifierad redovisningsekonom. Exem-
pelvis har jag idag varit på ett stort företag 
där jag håller på med ett projekt att avveck-
la deras verksamhet. Från början var jag helt 
själv men idag är vi tre duktiga medarbetare 
berättar Kristian. 

Delaktighet är grunden
Att vara delaktig och utveckla ett företag eller 
att få ta hand om helheten är sådant som jag 
brinner för säger Kristian. Att få ett företag 
på fötter igen triggar mig, eller att hjälpa till 
att avsluta om det behövs. Att våga säga till en 
företagare att detta måste läggas ner beroen-
de på att det bara kommer kosta ägaren mer 
pengar att driva vidare är viktigt. 

Du som företagsledare ska kunna ställa 

den frågan till mig angående företaget eko-
nomi och jag ska kunna ge ett korrekt och 
tydligt svar vilket jag gör. 
Jag har även en baskunskap inom juridik 
men jag hyr in jurister när det behövs för 
att nå bästa resultat i komplicerade frågor. 
Genom att jag tidigare arbetat på skatteverket 
har jag även baskunskaper inom skattejuri-
diska frågor tillägger Kristian. 

Mycket av vår verksamhet handlar förstås 
om bokföring, löner och skatter, allt löpan-
de arbete.

Uthyrningsdelen är mer styrelsearbete 
och coaching vad gäller att exempelvis få ett 
företag på fötter. att dessutom få utmana sig 
själv är nyttigt både för vårt bolag och för mig 
själv personligen betonar Kristian.

Uppdagens art och omfattning skiftar 
Våra uppdragsgivare är väldigt skiftande i stor-
lek och kan vara allt från fåmansbolag upp till 
stora bolagmed kanske 500-600 anställda och 
geografiskt sett arbetar vi över hela Halland 
men har även gjort jobb även 
i Växjö och Helsingborg. Konkurrensen i bran-
schen viverkar i är stenhård med både små och 
stora konkurrenter men genom hög kompe-
tens hävdar vi oss väl berättar Kristian vidare 
och tillger att inom uthyrningsdelen är 

konkurrensen mindre och dessutom är hög 
kompetens ett än mer viktigt kriterium i detta 
segment vilket gynnar oss poängterar Kristian. 
Vi har också goda samarbetspartners i form av 
revisorer, mäklare och jurister som vi 
tar in beroende på uppdragets art och karaktär. 

Fortsatt utveckling av företaget 
Vad gäller framtiden så är det för närvarande 
svårt att hitta nya medarbetare med rätt kom-
petens vilket är ett problem då jag vill fortsät-
ta utveckla företaget vidare. För egen del vill 
jag gärna ha fler styrelseuppdrag vilket jag 
nu arbetar på. Jag älskar att träffa människor 
som vill utveckla sitt företagande.

Men det som driver mig allra mest är att 
träffa människor som vill få sitt företag på 
fötter efter svårigheter.

Att se en företagares glädje efter en sådan 
vändning slår det mesta avslutar en engage-
rad Kristian Einarsen.

FÖRETAGSPRESENTATION

HAGATUN REVISION 
EN KOMPETENT 

EKONOMIPARTNER I LAHOLM
När man som 

företagare i 
Laholmstrakten vill 

frigöra mer tid till son 
kärnverksamhet 

är ett bra val att anlita 
Hagatun Revision som 

erbjuder hög kompetens 
inom all form av 

ekonomihantering. 
Föreytaget erbjuder 

dessutom uthyrning av 
ekonomipersonal på 

olika nivåer.

Installerar, utvecklar och underhåller du SAP-system? Vill du göra det snabbt och träffsäkert? Komplettera ditt team med en Repona-hjälte!
Kontakta Hans Montelius, + 46 (0) 708 15 20 05, hans.montelius@repona.com www.repona.se

Gränslösheten  
– ett effektivt vapen 
för Reponas 
konsulter

Repona AB bildades 2006 sprunget ur Epo-
na Data som startade redan 1998. Nu har de 
drygt 30 anställda. 

– Våra konsulter är seniora verksamhets-
konsulter och utvecklare, säger Hans Monte-
lius, VD. Tillsammans kan vi erbjuda mer än 
500 års samlad erfarenhet av affärssystemet 
SAP.

Repona har sitt huvudkontor i Lund och 
sedan årsskiftet finns de också i Göteborg 
med kontor i World Trade Center. 

Breda tjänster
Upptagningsområdet är södra Sverige där 
man servar sina uppdragsgivare inom bola-
gets kärnkompetensområden – det vill säga 

ekonomi, logistik, SAP och programmering.
– Vi arbetar i projekt där vi kan ta ansvar 

för hela SAP-installationer och sedan sup-
port, vilket inkluderar help-desk, systemför-
valtning, utveckling och utbildning. 

Allt för att ge våra uppdragsgivare tid och 
kraft att effektivisera sina affärer, säger Mon-
telius. Han poängterar att Reponas korta 
beslutsvägar skapar stor flexibilitet i kunder-
nas verksamhet. På så sätt kan man snabbt 
anpassa sig till uppdragsgivarens organisa-
tion, samtidigt som den samlade kompeten-
sen i företaget aldrig är långt borta.

Laganda som företagskultur
Alltsedan Repona startade har målet varit 

att skapa en företagskultur som uppmuntrar 
samarbete och kreativa diskussioner medar-
betare emellan. Konsulterna verkar i rollen 
som account managers, vilket innebär att de 
arbetar enligt principen frihet under ansvar. 

   – Vi har alltid lagt stor vikt vid att fin-
na en balans mellan arbetsliv, familj och fri-
tid. Det är viktigt att vi har kul när vi jobbar, 
såväl internt som tillsammans med kunder-
na, berättar Hans Montelis. 

   Arbetssättet har lett till att man lyck-
ats bygga långsiktiga kundrelationer. Repo-
na har jobbat med kunder i över 40 länder 
på fem kontinenter och i Sverige arbetar de 
bland annat med Tetra Pak, Gambro/Baxter, 
E.ON., Vattenfall, Perstorp, SKF m.fl.

FÖRETAGSPRESENTATION

MED LÅNG SAP-HISTORIA OCH BRED ERFARENHET
De bästa konsulterna 

ägnar sin tid, kraft och 
energi åt att förbättra 
och effektivisera sina 
kunders affärer. Den 

insikten är vägledande 
för hur Repona bygger 

sin verksamhet.

Text: Redaktionen
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Verktyg och kunskap om hur man fram-
tidssäkrar företag eller organisationer 
och skapar försprång!

Framtidsnätverket
med Bengt Wahlström

Mer info och intresseanmälan:

framtidsnatverket.se

Du vet väl att Kompetensgruppen tillsammans med  
vårt dotterbolag Kompetensnätverk driver ett flertal 
olika nätverk över hela Sverige?  
Se www.kompetensgruppen.se/natverk.



Helt ny design, högre säkerhet 
och inbyggt stöd för videomöten 
Möt nya HP Elitebook 800 G5

atea.se/eshop

HP EliteBook series

Fräst ur ett stycke höggradig aluminium.
Ett chassi som andas premium.

Skydda kamerorna med HP’s camera 
shutter – ett magnestikt filter som dras 
över båda kamerorna.

Med HP’s elektroniska privacyfilter Sure 
View kan du jobba ostört i publika miljöer.

HP’s slimmade tillbehör, som 
nya dockan Thunderbolt G2*
är perfekta för det moderna
kontorets clean desk.

Collaboration keyboard 
och uppåtriktade hög -

talare. Du behöver 
ingen extern ljud-

utrustning.

Alla varumärken tillhör deras respektive ägare. Atea Sverige AB säljer enbart till företag och organisationer.

* Kommande nyhet


