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Matrisen. Framgångens vän.
Matrisen är ett av Sveriges ledande företag inom redovisning, outsourcing, HR- och löneadministration och ekonomisk 
rådgivning. Med Matrisen får du ett outsourcingkoncept som passar allt från det börsnoterade företaget till det mindre 
företaget inom i princip alla branscher. Vi har förtroendet från över 3 000 kunder inom Sverige och internationellt. 
Matrisen har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Gävle, Västervik och Lund. www.matrisen.se

Vilken chans! Året är 2005 och Anders får en möjlig het 
att bryta loss sitt affärsområde på konsult företaget 
och driva det vidare i egen regi. Nu ska området få 

blomma ut och växa. Till en början går allt enligt plan. Den nya 
konsultfirman anställer ett antal konsulter, utvecklas och 
omsättningen ökar. 

En oönskad roll. Arbetet kring redovisning och löner blir förstås 
mer omfattande. Det gör att Anders anställer två ekonomi-
personer. Plötsligt är han inte bara visionär och företagsledare. 
Nu är han även chef för en ekonomiavdelning. Anders blir 
administrativ på ett sätt han inte tänkt sig och kommer allt 
längre bort från allt det lustfyllda i sitt arbete. Tiden räcker 
inte längre till. 

Trycket ökar. När en av ekonomerna slutar blir det rörigt. Några 
löneutbetalningar blir fel och en missad skattedeklaration gör 
att trycket på Anders ökar. Humöret går ned på flera håll i den 
annars så positiva medarbetargruppen – och det gör resultatet 
också. Det här är ingen rolig period. Hur kunde det bli så här? 
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Berättelsen om hur Anders  
blev gladare och mer effektiv
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Föräldraledighet.  
Vikarie rekryteras.

Fel i  
löneutbetalning.

Så här mår  

Anders 2003. 

Anställer 
ekonomer.

Anställd  
slutar.

Anders outsourcar  
ekonomifunktionen  

till Matrisen.

Outsourcing vänder utvecklingen till det positiva. Vänd-
punkten kommer när Anders ser precis en sån här  annons 
som du läser nu. Han är mottaglig för att höra vad outsourcing 
innebär för skillnad i hans situation. När han möter Matrisen 
får han reda på hur enkelt det är att outsourca. Han får även 
höra om tryggheten och om fördelarna. Det är dags att lämna 
den administrativa mardrömmen.

Anders är effektivare och gladare än någonsin. Nu har han 
arbetat med Matrisen i drygt två år och resultatet är över 
förväntan. Anders har en speaking partner och det är  ordning 
och reda på ekonomin och på HR. Lönerna är alltid rätt och 
medarbetarna är glada. För resultatkurvan vände snabbt uppåt 
och det är slut på bekymmer. Nu fokuserar Anders på det han 
är bäst på – att låta företaget blomma ut och växa.

Vill du bli likA EffEkTiV Och glAd sOm ANdERs?  Vi bryr oss om dig 
och din framgång. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information: 

Sjögren på telefon 013-35 Jjeanette 58 35, info.linkoping@matrisen.se

MATRISENv.indd   12 2014-02-17   13:47
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KRÖNIKA: MALIN FORSGREN Digitalisering – en 
viktig drivkraft för  miljön och klimatet.

#MODIG ”Den som är satt i digital okunskap är 
icke fri”.

KONTOR-X Det papperslösa kontoret med lagring 
i molnet ger annan tillgänglighet och säkerhet.

DIGITALAKADEMIN är ett initiativ av Google och 
Almi., nu när allt digitaliseras.

SECURE STATE Peter Gyarmati är informations-
säkerhetskonsult på Secure State AB.
 
AGRICAM har en innovativ teknik som ökar 
mjölkkors produktivitet.

COMFORT HOTEL 

Hanna Lidén Blom har service som livsstil.

OMFAMNA KAOSET Dobermans vd Klara Adol-
phson om innovation och digitalt ledarskap.

TRAVELLISTA

Här får du mest för pengarna.

Ericsson har investerat sju mil-
jarder kronor i tre datahallar 
som ska ge utvecklare kraft att 
utveckla framtidens mobilnät. 
Den första hallen, i Linköping, 

blev klar för inflyttning i september 2014. 
Vi pratade med Ulrika Unell, som är plats-
chef på Ericsson i Linköping.

INNEHÅLL NUMMER 3 2016

OMSLAGSPROFIL ULRIKA UNELL

20

14
12
8

18
24

34
30

36

Ansvarig utgivare 
Jonas Källgren

Chefredaktör
Peter Nordlander

Annonsförsäljning
Peter Nordlander
Telefon: 0708 21 45 95
peter@affarsstaden.se 

Roger Ossmin
Telefon: 0703 14 94 86
roger@affarsstaden.se

Calle Östling
Telefon: 0707 47 20 60
calle@affarsstaden.se

Grafisk form
Björn Lisinski
Niklas Berglund

Tryck
Color Print Mors

Omslagsbild
Björn Lisinski

Affärsstaden  
har en hög ambitionsnivå och 
siktet inställt på att vara relevant 
för läsarna både på nätet och i 
magasinet.
Vår ambition är att spegla såväl de 
mindre som större företagen i vår 
region. Vi lyfter fram människorna 
både i och bakom företagen och vi 
vill visa på allt det som driver vår 
region framåt.

Affärsstaden 
Gjuterigatan 1D, 582 73 Linköping
info@affarsstaden.se
www.affarsstaden.se
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Ekonomisystemet som spar tid
Briljant är ett helintegrerat  
ekonomisystem. Vi erbjuder lösningar 
inom affärsredovisning, fakturering och 
order, lagerhantering, tidredovisning, 

löneadministration med mera. 
Vi hjälper till att göra en lösning anpassad  

för dig och ditt företag.

Nyfiken på hur det fungerar? 
Titta in på www.briljant.se 

eller ring 011-28 83 00.

NORDEN...  EUROPA...  VÄRLDEN...

Res med kvalité….

BUSS BÅT FLYG

Fullspäckat 

reseprogram

www.ringarums.se

2016

Kolla in våra nya 

spännande resmål till bl.a:

� Sicilien

� Barcelona

� Grekland Kryssning

� Provence

� Bordeaux/Loiredalen

� Tjeckiska Pärlor

� Englands Trädgårdar

� Östersjöns Pärlor

� Lofoten Kryssning

� Dalslands Kanal

med flera...

Sänkt pris på många resor !

Massor av nyheter!

Alla som 

bokar sin resa 

före 1/4  har chans 

att vinna en resa 

för 2 till 

Almuñécar

Vi ordnar även transport till konferens och 
personalaktiviteter samt föreningsresor och 
gruppresor!

Företaget är väletablerat och står för kvalitet 
och sätter alltid kunden i första hand.

Vi fixar det mesta när det 
gäller god service!

www.ringarums.se   0121-303 00

Nya resekatalogen ute för 2016!

30 

26 

14 
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MARTIN ANDREAE EFTERTRÄDER Åsa Byman 
Falck och blir ny kommundirektör för Norrkö-
pings kommun från 1 september. Martin är 
sedan 2012 stadsdirektör i Södertälje kommun.

- Jag ser med stort engagemang fram emot 
att få vara med att driva Norrköpings utveckling 
framåt och jag är glad över det förtroende som 
visats mig. Norrköping är en kommun som är 
känd för att våga tänka nytt och man befinner 
sig nu i ett expansivt skede. Förutsättningarna 
är därför mycket goda. Det finns också utma-
ningar som behöver arbetas mer intensivt med 
som att förbättra skolresultaten och få fler 
människor i arbete, säger tillträdande kommun-
direktör Martin Andreae.

MARTIN HAR EN GEDIGEN bakgrund inom of-
fentlig sektor. Han har tidigare bland annat va-
rit regiondirektör för Halland, stadsdirektör för 
Jönköpings kommun och nu senast för Söder-
täljes kommun. Han har också tidigare arbetat 
med regional utveckling och arbetsmarknads-
frågor inom Landstingsförbundet respektive 
Svenska Kommunförbundet. 

- Vi välkomnar Martin till Norrköpings kom-
mun och ser fram emot att arbeta tillsammans 
och fortsätta driva Norrköpings utveckling. Alla 
involverade i rekryteringsprocessen har varit 
eniga att lägga fram förslaget till kommunsty-
relsen att Martin Andreae blir ny kommundirek-
tör, säger kommunstyrelsens ordförande Lars 
Stjernkvist (S).

KOMMUNSTYRELSEN FATTAR BESLUT i frågan vid 
sammanträdet idag måndag 7 mars.   n

Källa: www.norrkoping.se

I MITTEN AV FEBRUARI började ett nytt tekniskt 
system användas på Linköpings universitet som 
Akademiska Hus, Tekniska verken och Bravida lig-
ger bakom. Kortfattat handlar det om att ta tillvara 
på lågtempererad lågvärdig värme, som tidigare 
inte utnyttjats, för att värma universitetets lokaler. 
Den avancerade tekniken bidrar till att energian-
vändningen och koldioxidutsläppen minskar och 
förhoppningen är att fler ska ta efter konceptet.

AMRA OFFENTLIGGJORDE DEN 3 mars det nya 
samarbetet med GE Healthcare vid ”European 
Congress of Radiology” i Wien, Österrike. GE Healt-
hcare är en ledande leverantör av MRI-system, 
och avtalet innefattar att ”AMRA Profiler” kom-
mer att finnas på GE Healthcare’s alla framtida 
MRI-skannrar.

”AMRA Profiler” är en molnbaserad tjänst som 
mäter människors kroppssammansättning. Den 
använder bilder från en snabb 6-minuters MR-un-
dersökning för att leverera korrekta mätningar 
av fett- och muskelmassa. Som världens första 
CE-godkända teknik i sitt slag sätter AMRA Profiler 
en ny standard för mätning av kroppssammansätt-
ning och visuella biomarkörer.

– Detta samarbetsavtal är en viktig milstolpe i 
vårt samarbete med AMRA och vi är stolta över att 
kunna leverera tillgång till AMRAs molnbaserade 
analys för kroppssammansättning till GE’s kunder. 
Mot bakgrund av GE Healthcares starka arv inom 
MRI-teknik är detta samarbete en lysande möjlighet 
att kombinera vår expertis och leverera nytt värde till 
läkare och deras patienter, säger Mark Stoesz, Glo-
bal Product Marketing Manager på GE Healthcare.

För att göra medicinska bedömningar av en 
individs kroppssammansättning har BMI och 
midjemått traditionellt använts; mått som inte 
skiljer på olika delar av kroppen och som ger lite 
information om en persons metaboliska status. 
Det är placering och fördelning av olika typer 
av fett hos en individ som påverkar risken att 
utveckla metaboliskt relaterade sjukdomar. Att 
kunna få exakta mätningar av individens olika fett- 
och muskelvolymer kan därför ge en mer korrekt 
bedömning av en persons hälsotillstånd. Genom 
ett internationellt samarbete med världsledande 
forskare använder AMRA sin exakta mätteknik 
för att utveckla ”Body Composition Profile” (BCP), 
ett kompletterande verktyg som kan användas 
tillsammans med BMI för att leverera en tydligare 
bild av en individs hälsa och risk att drabbas av 
metaboliska sjukdomar.

– Mer än 2,1 miljarder människor i världen 

Det nya tekniska systemet är ett samverkans-
projektet som lett fram till en innovativ lösning 
för energiåtervinning som Akademiska Hus och 
Tekniska verken byggt tillsammans vid Linköpings 
universitet, systemet ska bidra till flera stora 
hållbarhetsvinster både miljömässigt och ekono-
miskt.    n

Källor:  www.tekniskaverken.se

LINKÖPING

NORRKÖPING

Norrköpings 
kommun får ny 
kommundirektör

AMRA samarbetar med GE Healthcare

LINKÖPING

Lågtempererad lågvärdig värme

klassificeras som överviktiga eller feta, vilket är en 
stor och växande börda för de globala hälso- och 
sjukvårdssystemen, säger Tommy Johansson, vd för 
AMRA. Vårt mål är att assistera världens medicinska 
ledare genom att erbjuda bättre verktyg för att mäta 
människors kroppssammansättning. Detta kommer 
att leda till en mer individanpassad behandling 
för människor som löper hög risk att drabbas av 
metabola sjukdomar. AMRA och GE Healthcare’s 
samarbetsavtal är ett betydelsefullt steg framåt i 
denna ambition.

Detta samarbetsavtal följer två andra nyliga mil-
stolpar för AMRA; dels godkännandet av CE-märk-
ning för klinisk användning av AMRA Profiler som 
kom i januari 2016, vilket innebär att europeiska 
kliniker kan använda AMRA Profiler för mätningar 
av patienter, dels AMRAs tillkännagivande 2015 att 
företaget ingått ett unikt internationellt samarbete 
med Pfizer för att undersöka förhållandet mellan 
fett- och muskelfördelning i kroppen kopplat till 
individers metabola hälsa, inklusive riskfaktorer för 
sjukdomar så som fetma och diabetes.    n

Källor: www.amra.se
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LINKÖPING

FÖR ELFTE ÅRET I RAD delades fastighetsbran-
Sedan en månad tillbaka kan alla göra snygga 
offerter, komma till snabbare avslut i sina affärer 
och effektivisera sitt sälj. För då lanserades den 
molnbaserade affärstjänsten Bidrik. Nu satsar 
företaget ytterligare och bolaget lanserar tjänsten 
internationellt. 

– Med Bidrik skapar du snabbt och smidigt snyg-
ga offerter och har en direkt kontakt med kunden, 
säger Adrian Rosca, VD och grundare till företaget. 
Vår tjänst förenar det tekniska bakom säljstöd 
och offerter med det kreativa och estetiska som 
marknadsföring är. Allt som hör offerten till kan 
du göra med hjälp av Bidrik, som produktblad och 
produktbeskrivningar. 

  
Adrian Rosca startade sitt första företag för över 

15 år sedan och Bidrik är hans sjunde.  
– Jag startade företaget själv för snart tre år se-

dan. Ganska tidigt kom min sambo Emelie in i bo-
laget. Hon är en grymt vass säljare och kombinerat 
med min tekniska bakgrund utgör vi en bra kombo, 
säger Adrian. Idag har vi som arbetar i företaget 
tillsammans mångårig erfarenhet av försäljning och 

EN NY STAND-UP KLUBB har kommit till Norrköping 
under våren med några av Sveriges absolut bästa 
komiker. Sweet Comedy Club är en lite annorlunda 
klubb än traditionella stand-up klubbar. Klubben 
kommer nämligen att skänka 10% av all vinst till oli-
ka hjälporganisationer. Alla gäster får även en påse 
godis i entrén - därav namnet Sweet Comedy.

Först ut på Sweet Comedy var ingen mindre än 
Soran Ismail som är en av Sveriges absolut bästa 
och hetaste komiker. Lokalen var fullsatt om stäm-
ningen hög.Den 13 april har Norrköpingspubliken 
nästa chans. Kodjo Akolor med support av David 
Sundin borgar för en sjukt rolig kväll.

KODJO AKOLOR, den älskade komikern och 
programledaren för ”Musikhjälpen”, ”P3 Guld” 
och ”Morgonpasset i P3”, har utsetts till Årets 
manliga programledare och firar i år tio år på 
standup-scenen. 

Kodjo Akolor är mest känd som en av program-
ledarna för P3:s flaggskepp ”Morgonpasset i P3”. 
Sedan 2009 har hans sprudlande humör, nyfi-
kenhet och snabba tunga fått trötta svenskar att 
piggna till på morgonen och hösten 2014 röstades 
han fram till Stora radiopriset i kategorin Årets 
manliga programledare. I december 2015 gjorde 
han sitt femte år i ”Musikhjälpen” i P3 och SVT. 

DAVID SUNDIN, är reklamaren som skolade om 
till komiker - Ett av dem bästa besluten han tagit 
tycker vi. Det är nog ingen som missat honom en av 
medlemmarna från podcasten AMK (Alla mina kam-
rater), I programmet Inte OK, Melodifestivalen etc. 

David Sundin regisserade & medverkade i 
sketchprogrammet Jaharå! med Alex Schulman & 
Sigge. Då har vi inte nämnt alla de reklamfilmer 
han stått bakom och medverkat i. 

David har hittat sin egna och unika humor som 
vi älskar att se på scen. Denna kväll är han sup-
port för Kodjo Akolor. Dessa herrar tillsammans 
kan ju inte bli annat än en riktig skrattfest. 

Plats: Norrköping - Elite Grand Hotel    n

Källa. sweet comedy club

REGIONEN

NORRKÖPING

Framgångar för UF företag.

Sweet Comedy ClubSnabba, snygga och effektivare 
affärer med Bidrik 

marknadsföring och har arbetat med molnbaserade 
system tidigare.  

Sedan lanseringen av tjänsten har de fått positiv 
respons på sin tjänst, både vad gäller möjligheten att 
göra snygga offerter men också att strukturera upp 
sin arbetsprocess. Bolaget kommer nu i samband 
med lanseringen av tjänsten att ta in investeringar 
från East Sweden Tillväxtkapital. 

– Fem investerare går in i bolaget och dessa inves-
teringar gör det möjligt för bolaget att snabbt ta sig ut 
på marknaden både nationellt och internationellt, sä-
ger Lena Lyckenvik från East Sweden Tillväxtkapital. 

Men att det blivit rätt investerare har varit en viktig 
faktor för bolaget. 

– I början var jag skeptisk till att ta in riskkapital, 
men alla de som gått in bolaget är själva entreprenö-
rer med lång erfarenhet som själva har lyckats med 
egna resor i näringslivet, säger Adrian. Dessutom har 
de alla olika kompetenser som sälj, kommunikation 
och ledningsfrågor, vilka är ovärderliga kunskaper att 
ha i sitt bolag, avslutar Adrian.       n

Källa: www.bidrik.com

DEN 8 MARS SAMLADES bortåt 190 UF-företag i Norr-
köping för att tävla om priser i tolv klasser. Bakom 
varje företag står 2-4 gymnasieelever, vilket betyder 
att bortåt 600 unga entreprenörer från hela Östergöt-
land ställde ut på mässan.

Åtta förstapriser gick till gymnasieskolorna i 
Linköping. Årets UF-företag blev Glasklart UF från Nya 
Bergska i Finspång med Mickey Finn UF från Linkö-
ping på en hedrande andraplats.

Klassen Årets Vara vanns av Story for Change UF 
från Klara gymnasium i Linköping. Bakom står Johan-
na Arvidsson, Rita Riadh Issa, Rebecka Lundstedt 
och Emma Bengtsson.

– Det har varit jättemycket arbete men samtidigt 
intressant och lärorikt, säger Rebecka Lundstedt.

Story for Change är ett annorlunda bokförlag. 
Tillsammans har tjejerna skrivit och producerat boken 
”Yasmins resa till det nya landet”. Den riktar sig till 
barn som kommer till Sverige och barn som får nya 
klasskamrater, och är en berättelse presenterad i en 
professionellt illustrerad och formgiven bok.

Linköpings kommun stödjer entreprenörskap hela 
vägen från grundskolan tills affärsidéerna blir till 
riktiga företag.

– Årets UF-företagare håller mycket hög klass. Det 
vi fick se på mässan och inte minst bidragen från 
Linköping lovar gott för framtiden, konstaterar Helena 
Thun, Företagsansvarig på Nulink.    n

Källa: www.nulink.se

Kodjo Akolor och David Sundin gästar Elite Grand Hotel i 

Norrköping den 13/4.
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NYSTARTAT

REDAN SOM LITEN var hästarna en stor del av 
Mikaelas liv. Hon märkte att hon har en speciell 
känsla för dem vilket bidrog till att hon snabbt 
lärde sig rida och hantera dem på egen hand.

Hennes tankesätt har alltid varit att ”- Så 
som jag själv vill bli behandlad ska jag behand-
la andra”, både gällande djur och människor. 
Inställningen har gjort att hon på ett ödmjukt 
sätt hanterar hästarna med kärlek, respekt och 
vidareutvecklat sin förståelse för deras psykologi 
och beteenden.

Båda de hästar hon själv äger var från början 
så kallade ”omöjliga” hästar på grund av tidigare 
erfarenheter. Tack vare Mikaelas tålamod och 
förståelse för hästarna vann hon deras förtroende 
och de har nu en närmast magisk relation. Detta 
imponerade på hästfolk. De ville lära sig hennes 
sätt, hur hon hanterade dem för att själva uppnå 
ett så unikt samspel.

 
IDAG DRIVER MIKAELA, Horse Harmony där hon er-
bjuder både företag och privatpersoner, lektioner, 
kurser, clinics, uppvisningar samt problemlösning 
med svårhanterliga hästar.

Hennes största fokus i ligger på att förmedla en 
förståelse mellan människan och hästen, vilket gör 
att de får en starkare relation och tryggare samvaro 
tillsammans. Människan får lära sig hur sin hästs 
psykologi och hur olika beteenden fungerar. Hon lär 
också ut hur man på bästa sätt gör sig förstådd för 
sin häst via sitt kroppsspråk, tankar och energier. 

Själv rider hon helt utan utrustning och kan ha 
hästarna lösa överallt. Genom att knäppa med 
sina fingrar kan hon få dem att lägga sig ner och 
detta är bara ett av många spektakulära ”trick” 
hon lärt dem! Vill ni se mer utbildas och inspire-
ras, tveka inte att kontakta Mikaela och Horse 
Harmony.    n

Källa: www.nyforetagarcentrum.se/linkoping

Horse Harmony – Att tala med hästar

NYSTARTAT

Linköpingsföretaget Reconnect tar sig an utmaning-
en om ett hälsosamt liv i en ständigt uppkopplad 
tillvaro. Oskar Foldevi, psykolog och VD utvecklar 
  - Efter att under flera år ha hjälpt datorspelare och 
anhöriga vid ett behandlingshem för spelberoende, 
växte min uppfattning att strategier för hälsosam 
användning av spel och internet, är relevant för 
i stort sett alla idag. Jag kände ett behov av att 
arbeta förebyggande kring dessa utmaningar och 
grundade Reconnect. Tillsammans med två andra 
bildar han nu ett spännande och något överraskan-
de team. Eller vad sägs om en beroendepsykolog, 
en skolkurator, och en av Sveriges genom tiderna 
främsta proffs inom E-sport?
Med utgångspunkt i forskning och tusentals sam-
talstimmar med spelare erbjuder Reconnect tjäns-
ter och produkter som bidrar till att barn, ungdomar 
och vuxna utvecklar ett hälsosamt förhållande till 
spel och internet.    n

Källa: www.nyforetagarcentrum.se/linkoping

Reconnect, för ett hälsosamt liv online
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Vad står Muneris för?
– Det finns en tanke med nam-

net. På latin står det nämligen för 
funktion eller service och det är 
vad vi levererar.

Hur är det med säkerheten på 
viktiga affärsdokument som 
lagras – finns det någon risk i att 
alltmer hamnar i molnet?

– Nej, det är betydligt mer kost-
nadseffektivt, driftsäkert och ger 
en ökad säkerhet för kunden. Det 
är högre risk om man bara har all-
ting lagrat på kontoret. Fortfarande 
finns en hel del framför allt små 
företag som kan spara backup på 
exempelvis USB-minnen och det är 
ju lätt att tappa bort dem. Då kan 
värdefull information försvinna. 
Vi bygger alltid en redundans – det 
vill säga att det alltid finns två ko-
pior av allt som sparas. Sannolikhe-
ten att två datacenter ska krascha 
är försvinnande liten, avslutar 
Daniel Kernell.   n

– Vi sticker ut på att vi bara 
jobbar med fast pris, det blir inga 
obehagliga överraskningar med dyra 
fakturor för konsulttimmar, säger 
vd Daniel Kernell.

Innan Daniel Kernell och Fredrik 
Palmqvist startade Muneris IT under 
våren 2014 hade de arbetat åtta år 
tillsammans på ett annat företag 
inom IT-branschen. Daniel med fokus 
på management/försäljning, medan 
Fredrik har en teknikbakgrund. Nu 
delar de ägaransvaret och har också 
anställt ytterligare tre personer. Re-
dan under första förlängda verksam-
hetsåret – från 1 april 2014 till 30 
juni 2015 – gick omsättningen upp 
till över tio miljoner kronor.

Vilka är förklaringarna till de 
snabba framgångarna?

– Dels har vi jobbat väldigt hårt 
och det är en stor fördel att vi har 
många år i branschen. Vi har båda 
samlat på oss ett stort och bra kon-
taktnät som vi kan dra nytta av nu. 
En annan anledning är att vi erbjuder 
våra kunder en avtalsmodell med fast 
pris, säger Daniel.

Han fortsätter:
– Nästan alla aktörer inom vår 

bransch sätter ett pris på varan de 
levererar – exempelvis en server 
– och fakturerar sedan konsulttim-
mar för all löpande tid de hjälper 
till med service. Där sticker vi ut 
genom att all drift, support och an-

svarsdel från vår sida är inräknad i 
kostnaden, vi tar ansvar på riktigt. 
Kunden vet vad de kan förvänta sig 
och det blir ju ännu viktigare för 
oss att allting fungerar så bra som 
möjligt så att vi inte behöver lägga 
fler timmar än det behövs.

Vad fokuserar ni mest på?
– Drift, infrastruktur, lagring 

och backup, nätverk och kommu-
nikationsplattformar som mobila 
växlar och telefoni. Hos de flesta 
kunder fungerar vi som rådgivare 
och strateger. Vi jobbar mest med 
så kallade hostade lösningar – det 
vill säga att vi har ett datacenter 
hos oss där alla kunder har ett eget 
utrymme. Kunderna behöver då 
inte ha några lagringar på plats i 
sitt eget kontor – vilket minimerar 
säkerhetsriskerna. 

– Ibland har en kund krav på 
fysiska lösningar och då installerar 
vi en server på deras arbetsplats 
– en så kallad hybridlösning, som 
kombineras med hosting. Vi över-
vakar alla våra kunder 24 timmar 
om dygnet och året runt. 

Ni är även leverantörsoberoende 
– vad innebär det för kunderna?

– Att vi utgår från varje verk-
samhets behov och utåt i stället för 
som är vanligt i branschen att man 
paketerar saker och säljer in i verk-
samheter. Vi börjar från grunden 

MUNERIS IT

STARTADE: Våren 2014.
PRODUKT/BRANSCH: IT-drift, infra-
struktur och kommunikation.
ANTAL ANSTÄLLDA: 5 (har även nära 
samarbete med partners, som de 
köper in tjänster från).
OMSÄTTNING: 10,7 miljoner kronor 
under första verksamhetsåret.

TEXT: JOAKIM LÖWING FOTO: BJÖRN LISINSKI

att se över kundens miljö – vilka 
möjligheter eller utmaningar som 
finns. Vår produkt eller tjänst ska 
alltid stötta utvecklingen hos våra 
kunder. Eftersom vi inte är bundna 
till några speciella leverantörer 
finns ingen begränsning för vilka 
produkter vi levererar.

Muneris har ingen egen lösning 
– utan levererar paketerade, men 
standardiserade molnlösningar 
helt anpassade efter kundens be-
hov och önskemål.

– Vi uppfinner aldrig hjulet, 
berättar Daniel.

Vilka är era kunder?
– Huvudmålgruppen är små och 

medelstora bolag upp till hundra 
anställda. Oftast har de ingen egen 
IT-avdelning, utan i bästa fall bara 
en IT-samordnare. Vi blir då som 
en rådgivare och ger stöd. Varje 
kund är unik i sig. Det finns de 
som bara har fem anställda, är 
väldigt teknikdrivande och behöver 
mycket stöd. Sedan har vi även 
företag med 200 anställda som inte 
behöver så mycket stöd. 

Daniel tillägger:
– Vi vill vara en strategisk part-

ner till kunden. Inte bara att sälja 
en produkt eller leverera en lösning 
– utan sitta på samma del av bordet 
som våra kunder. Vi strävar efter 
att hela tiden stötta och främja 
deras utveckling.

MOLNTJÄNSTERNAS
MÄKLARE

att hitta sina egna svar

De arbetar som mäklare av molntjänster – men försöker se 
till att himlen alltid är blå åt sina kunder. Redan under det 
första verksamhetsåret gick Muneris IT från noll till över tio 
miljoner kronor i omsättning.
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KRÖNIKA

Digitalisering – en viktig drivkraft för 
miljön och klimatet

ATT SÄGA ATT DIGITALISERING är en viktig faktor 
för samhällsutvecklingen är att slå in öppna 
dörrar. Alla pratar om digitalisering som en av de 
stora megatrenderna. Vissa ser digitaliseringen 
som ett hot mot jobben, andra som en potential 
för effektivisering, men IT-utvecklingen öppnar 
också oanade möjligheter till nya affärsmodeller 
och lösningar på vår tids stora utmaningar. 

I Östergötland fullkomligt bubblar det inom 
IT-sektorn. Digitalisering ligger till grund för 
många intressanta företagsidéer och start-ups, 
vilket blir uppenbart när man tittar på LEADs 
lista över medlemsföretag. Det är vitalt att vi inte 
missar utvecklingspotentialen i den kompetens 
och drivkraft som finns inom IT-sektorn för att 
få fram innovationer som kan bidra till att lösa 
dagens miljö- och klimatproblem.

ETT FÖRETAG SOM är specialiserade på upp-
kopplade system är Chargestorm som levererar 
lösningar för elbilsladdning. Man kan ju tycka 
att det bara borde vara att sätta in kontakten i 
eluttaget för att ladda sin bil. Men om många gör 
det samtidigt så kan det gå rätt snett. Fastighetsä-
gare, bostadsrättsföreningar och parkeringsbolag 
brottas redan med hur man ska ta betalt för elen 
och hur man undviker att elnätet brakar ihop när 
flera laddar samtidigt. Det kommer att bli än mer 
kritiskt ju fler elbilarna blir. 

Elbilsladdning handlar alltså lika mycket om 
att kunna styra när och hur folk laddar som att 
erbjuda en säker och bra laddmöjlighet. Lösning-
en ligger i det så populära uttrycket ”Internet of 
things”, alltså att laddstolpen är kopplad till nätet 
och att denna kan styras via en dator. 

UPPKOPPLADE SYSTEM ÄR GENERELLT en nyckel 
för att minska resursförbrukning, inte minst i 
fastigheter. Om jag via en enkel app kan tala om 
när jag inte är hemma (t.ex. på dagtid på varda-
gar eller under resan) så skulle temperaturen i 
min bostad kunna dras ner med ett par grader, 

MALIN FORSGREN 

Verksamhetsansvarig, 
Cleantech Östergötland

för att sedan återställas tills jag är hemma igen. 
Sensorer i bostaden kan informera en fastighets-
ägare om att toaletter står och rinner, om luftfuk-
tigheten är på rätt nivå etc. Men digitaliseringens 
era har också en baksida. Hur många system ska vi 
egentligen behöva hålla koll på? 

Chargestorm har insett att elbilsladdningen är en 
av flera funktioner i det digitala pusslet, därför har 
man inlett ett samarbete med ett bolag som utveck-
lar sensorsystem för det uppkopplade hemmet. Till-
sammans erbjuder de en lösning som ger överblick 
över alla delar i en fastighet. Elbilsladdningen blir 
en del av det smarta hemmet! 

ETT ANNAT OMRÅDE där digitaliseringen innebär 
stora resursbesparingar är inom logistik. Fler och 
fler företag fokuserar stenhårt på att transporter 
ska bli så effektiva som möjligt. Det gäller allt från 
ruttoptimering till att fylla bilarna. Ett spännande 
exempel är Norrköpings kommuns projekt för att 
samordna transporter. Genom att etablera en om-
lastningscentral och använda en enda transportör 
ska antalet varuleveranser till kommunens enheter 
minska med 65 procent. 

Dessutom ökar möjligheterna för små lokala pro-
ducenter att sälja sin produkter, eftersom de bara 
behöver leverera till ett ställe. Dock kan ett enskilt 
företag oftast bara effektivisera transporterna inom 
ramen för sin egen verksamhet. Digitala lösningar 
för att titta på logistikflöden i en hel sektor kan 
innebära än färre transporter och därmed minska-
de koldioxidutsläpp. 

NORRKÖPINGSFÖRETAGET ENBIO har utvecklat en 
digital handelsplats för biobränsle och har visionen 
att bidra till bättre optimerade transporter. Idag 
skrivs exempelvis avtal mellan kraftvärmeverk och 
skogsbolag om leveranser av flis och restavfall från 
skogsavverkning. Det ligger sällan i kraftvärmebo-
lagens intresse att skriva avtal med många leveran-
törer, vilket är till nackdel för mindre skogsägare, 
och gör att mindre hänsyn kan tas till längden på 

de enskilda transporterna. Om upphandlare av 
biobränsle istället hade överblick över vem som 
vill sälja biobränsle i varje givet läge så skulle det 
vara lättare att fokusera på leveranser med så korta 
transporter som möjligt. 

Dessutom skulle marknaden öppnas upp för 
mindre leverantörer. Enbio är ett bra exempel på 
där den digitala revolutionen öppnar upp för nya 
typer av affärsrelationer. Jag håller tummarna för 
att regionens kraftvärmeverk ser potentialen i den 
digitala handelsplatsen och tar steget att testa!

DET FINNS ETT STORT FOKUS i hela Östergötland 
att utveckla näringslivet, attrahera nya företag, 
uppmuntra start-ups och skapa fler arbetstillfällen. 
Därutöver beslutas fler och skarpare klimatmål 
på alla nivåer i regionen. Linköpings kommun 
har som bekant gått före och satt som mål att hela 
kommunen (inklusive företag och privatpersoner) 
ska vara koldioxidneutral om mindre än tio år. 

Det blir mycket lättare att nå dit om många av 
regionens nya företag jobbar med lösningar som 
bidrar till minskade CO2 utsläpp. Regionens starka 
IT-kompetens är ett jätteviktigt verktyg för att få 
fram dessa företag. Låt oss se till att vi nyttjar den 
styrkan för att möta våra stora utmaningar!    n

Sankt Kors erbjuder lokaler i flera olika klustermiljöer som ger ditt företag 
möjligheter att utvecklas i nära samverkan med andra inom samma område. 
Läs mer på sanktkors.se

Företagsmiljöer för 
tillväxt och utveckling.

Företagsmiljöer för 
tillväxt och utveckling.
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Syftet med en IT-drifttjänst är att garantera att 
verksamhetens krav på IT kontinuerligt uppfylls 
med så få egna resurser som möjligt. Ett annat skäl 
kan vara att frigöra interna resurser till mer kvalifi-
cerade uppgifter än daglig drift och övervakning.  
 
IT-Hantverkarna och Dustin erbjuder små och medelstora 
företag ett flertal olika lösningar där vi tar hand om driften 
av hela eller delar av din IT-miljö till en fast månadskostnad. 
Vi ser till att din verksamhet får det IT-stöd den behöver och 
att du får en rätt dimensionerad, modern och säker IT-miljö 
oavsett om förutsättningarna ändras. Och inte minst, du får 
kontroll över dina kostnader och slipper plötsliga behov av 
investeringar i hårdvara eller programuppdateringar.
 
Server som tjänst
Server som tjänst är en standardiserad och paketerad 
IT-drifttjänst utvecklad för företag med 5–75 anställda. Du 
sparar tid och pengar på att slippa underhålla en egen  
serverlösning där vi tar hand om allt från säkerhet och  
backup till uppdateringar. Tjänsten körs på Microsofts moln-
plattform Azure, en beprövad lösning som används av över 
50 procent av Fortune 500-företagen. Samma funktionalitet, 
tillgänglighet och säkerhet som dessa företag förväntar sig 
finns nu tillgängligt för det mindre företaget.

Office 365 med support
Tack vare molnet, mobila plattformar och Microsoft Office 
365 är vi inte längre bundna av tid, plats eller enhet för att 
kunna jobba. IT-Hantverkarna är tillsammans med Dustin 
en av Microsofts största partners inom Office 365. Vi har  
redan hjälpt tusentals kunder till ett enklare arbetsliv och 
hittar gärna rätt molnlösning för ditt företag. Behöver ni hjälp 
är vår servicedesk bara ett samtal bort.

PASSA PÅ.
Anmäl dig till vårt kostnadsfria seminarium, mer info finns på 
vår hemsida www.it-hantverkarna.se 

• 19 April i Linköping
• 20 April i Norrköping

IT ska vara enkelt. 
Hör av dig till oss så berättar vi mer.

FOKUSERA PÅ DET 
DU GÖR BÄST.
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KRÖNIKA

Regionfrågan, vem bryr sig? 
Ganska många!  

SÅ KOM DEN TILL SLUT, indelningskommitténs 
förslag till nya storregioner i Sverige. Handels-
kammarens region, bestående av Östergötland, 
Sörmland och Gotland, är i förslaget splittrad 
över tre olika storregioner. 

Östergötland bildar tillsammans med små-
landslänen Jönköping, Kronoberg och Kalmar en 
”östra götalandsregionen” (eller vad den nu kan 
tänkas heta) med 1,2 miljoner invånare. 

Sörmland tillhör en region som angränsar till 
Stockholm men sträcker sig ända upp till Dalarna 
och innehåller länen Gävleborg, Uppsala, Dalar-
na, Örebro och Västmanlands län. Folkmängden 
blir 1,7 miljoner invånare. 

Gotland tillhör i förslaget Stockholm, Sveriges 
största region med 2,2 miljoner invånare. 

HANDELSKAMMAREN TYCKER det är positivt med 
storregioner. Mycket har hänt sedan Axel Ox-
enstierna tid och den svenska kartan behöver ri-
tas om. Vi förstår också att sjukvården och dess 
redan upparbetade samarbeten över länsgrän-
serna, har varit en tung faktor i kartritandet. 

Men en majoritet av Östsvenska Handelskam-
JOHANNA PALMÉR

VD Östsvenska Handelskammaren

marens 850 medlemsföretag, som tillsammans har 
45 000 medarbetare, anser att den nya regionin-
delningen ska utgå från funktionella stråk, det vill 
säga naturligt sammanhängande geografier där 
det är enkelt för människor, företag, investerare 
och besökare att röra sig och samverka. Därför 
borde kommuner, inte län, används som minska 
byggkloss i kartritandet. Vi förvånas över att 
trots att alla är överens om att dagens länsgränser 
är utdaterade, så är det just länsgränserna som 
hedras i indelningskommitténs förslag! 

ÖSTRA DELEN AV SÖRMLAND, med kommunerna 
Nyköping, Katrineholm mfl känner stor tillhö-
righet till Norrköping-Linköping, likväl som till 
Stockholm. Stråket ut från Stockholm, genom 
Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och 
Linköping är ett pärlband av växande kommu-
ner där den inomregionala pendlingen skapar 
funktionalitet och gemenskap. Här tycker vi att 
indelningskommittén tänkt fel. Östra Sörmland 
bör tillhöra den Östra Götalandsregionen. Det 
är viktigt för företagen i Östra Sörmland men 
också viktigt för det starka näringsliv som finns 

i Östergötland. De är beroende av tillfredsstäl-
lande infrastruktur i tillväxtstråket för att kunna 
attrahera exempelvis talanger. 

INDELNINGSKOMMITTÉNS UTSPEL är just ett förslag 
som nu ska diskuteras fram till sommaren. Handel-
skammaren kommer vara mycket tydlig med hur vi 
ser på förhållandet mellan Östergötland och Sörm-
land – tillväxtstråket East Sweden är en funktionell 
region som hänger ihop och ska med fördel inte 
skäras av med en regiongräns på mitten.   n

Carolina Jonasén Frogedal är ny kontorschef i Linköping. Hon 
är auktoriserad revisor, certifierad affärsrådgivare och har lång 
erfarenhet från Grant Thornton. Tillsammans med kontorets 
övriga medarbetare är ambitionen att stötta ännu fler dynamiska 
entreprenörsföretag i Linköping att växa och utvecklas. 

Vill du vara med?  
Just nu söker vi fler medarbetare inom revision och redovisning. 
Läs mer och ansök på karriar.grantthornton.se.

Välkommen du också!

Vill du också jobba  
på Årets framtidsbyrå?

Carolina Jonasén Frogedal
Kontorschef Linköping

ÅRETS 
FRAMTIDSBYRÅ

2015       

Vinnare

Revision • Ekonomiservice • Skatt • Rådgivning

grantthornton.se
2015

SV
ER

IG
ES

 BÄSTA ARBETSGIVARE

 Plats        6 
     Stora arbetsgivare     

 Grant Thornton 
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Vi tar dig snabbt  
till ditt resmål   

www.linkopingcityairport.se

Köpenhamn 1 tim 05 min

Amsterdam 1 tim 45 min

Prag 2 tim 20 min

Oslo 3 tim 25 min

Düsseldorf 3 tim 25 min

Helsingfors 3 tim 40 min

London 3 tim 45 min

Bryssel 3 tim 45 min

Milano 4 tim 05 min

Rom 4 tim 10 min

Genève 4 tim 15 min

Paris 4 tim 15 min

München 4 tim 35 min

Dubai 9 tim 14 min

Montreal 11 tim 25 min

New York 12 tim 31 min

Beijing 12 tim 10 min

Los Angeles 14 tim 30 min

Mexico City 14 tim 40 min

São Paulo 15 tim 50 min

Med reservation för ev. tabelländringar

EXEMPEL PÅ RESTIDER FRÅN LINKÖPING:

När du flyger med SAS och KLM från Linköping når du snabbt 
och bekvämt destinationer över hela världen – och när du 
landar i Linköping igen är du redan hemma. 

Välkommen till Linköping City Airport, 
en stor flygplats i litet format.HEMMAMATCH 1

TORSDAG 17 MARS 19.00

HEMMAMATCH 2

MÅNDAG 21 MARS 19.00

EV. HEMMAMATCH 3

FREDAG 25 MARS 16.00

EV. HEMMAMATCH 4

TISDAG 29 MARS 19.00

K Ö P  D I N  B I L J E TT  PÅ  W W W. L H C . E U
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Idag är digital kunskap ett måste 
oavsett bildningsnivå, yrkesroll och 
bransch. #modig är vårt bidrag för 
att göra verklighet av det, avslutar 
Rickard Eriksson.   n

igitalisering är ordet på allas 
läppar, och sägs vara den 
mest samhällsomvälvande 
processen sedan industri-

aliseringen. Att den är en grundbult 
i Industri 4.0, den smarta industrin, 
berättas så gott som dagligen av både 
politiker och näringsliv. Samtidigt 
menar en undersökning som nyligen 
presenterades i Davos att Sverige har 
halkat efter i just digitalisering.

– Enligt industrin finns infrastruktur 
för ett digitalt arbetssätt, men kunskap 
saknas. Mikael Damberg har vid flera 
tillfällen talat om vikten av digitali-
sering och hur utbildning är nyckeln 
för svensk konkurrenskraft. För oss i 
branschen glädjande ord, men att tala 
är en sak. Hur ser det ut i verklighe-
ten? Implementeras denna riktning i 
samhället? Vi har inte riktigt sett det 
än, då vår region till exempel står helt 
utan IT-satsningar från YH-myndighe-
ten enligt årets beslut, berättar Björn 
Orrenius som är en av grundarna 
bakom modig.academy.

TEKNIKEN ÄR, ENLIGT BJÖRN, fortfa-
rande central. Men det handlar även 
om strukturomvandling där informa-
tion, kommunikation och interaktion 
sker på nya sätt. Nya yrken, varor och 
tjänster växer fram och ett helt nytt 
affärsliv, med nya, mer entreprenöri-
ella affärsmodeller, formas. Liksom 
tidigare industriella revolutioner 
kommer arbetstillfällen att försvinna 
samtidigt som nya skapas. 

– Vad detta i praktiken innebär för 
företag och organisationer samt hur 
vi i regionen kan utnyttja utveckling-
en och bli ledande, är vad #modig vill 
diskutera, förklarar Rickard Eriksson, 
även han en av personerna bakom 
#modig.

ETT KONKRET RESULTAT från förra 
året är förslaget om ett innovations-
råd, som Motala kommun tog till 
sig och nu har lanserat. Vad som 
kan komma ut av årets konferens är 
ännu oskrivet, men talare som Jan 
Scherman, Johan Staël von Holstein 

#MODIG 21 APRIL 

Jan Scherman, Johan Staël von Hol-
stein, Renata Chlumska, Henrik Tor-
stensson/Lifesum, Martin Källström/
Narrative och många fler medverkar 
på Östergötlands viktigaste digitala 
konferens. 
NÄR: 21 april kl. 13-17
VAR: Motala Convention Centre
BILJETTER: www.modig.academy

#modig arrangeras av de digitala 
strategerna och Motalaborna Darren 
Potter, Rickard Eriksson, Anna Adolfs-
son och Björn Orrenius.

TEXT: ANNA ADOLFSSON

FOTO: RICKARD ERIKSSON

och moderatorn Claes de Faire bäd-
dar för konstruktiva diskussioner 
även i år.

DE FÖRSTA TVÅ ÅREN var konferen-
sen en del av utbildningen modig.
communication, där eleverna 
genomförde arrangemanget som en 
del i att visa upp sig själva och ska-
pa en marknad för sin kompetens.

– I år genomförs inga digitala 
utbildningar i Motala eftersom Mot-
ala kommun, liksom nyss nämnda 
YH-myndigheten, av olika skäl valt 
att inte lyssna på näringsministerns 
tydliga direktiv, och tillverkningsin-
dustrins och övriga näringars öns-
kemål. Men #modig som koncept 
lever vidare eftersom vi fortfarande 
anser att den digitala vägen är den 
mest lönsamma för både Motala och 
regionen, förklarar Björn. 

– För att parafrasera Göran Pers-
sons uttryck “den som är satt i skuld 
är icke fri”, menar vi att “den som är 
satt i digital okunskap är icke fri”. 

”DEN SOM ÄR SATT I 
  DIGITAL OKUNSKAP ÄR ICKE FRI” att hitta sina egna svar

D

I april bjuder modig.academy åter in till #modig, en konferens om framtid 
och möjligheter i digitala miljöer. Från början sågs evenemanget som en 
lokal tillställning för invigda, men när portarna nu öppnas för tredje gången 
har konferensen blivit en angelägenhet för hela regionen.
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Corallens affärsmodell handlar  
om att skapa ekonomisk tillväxt  
genom att utveckla lokalernas  
affärsmässiga värde för våra kunder. 
 Vi ser oss inte som en fastighetsförvaltare, vi är  
fastighetsutvecklare. Det krävet ett aktivt arbete –  
varje dag och en kontinuerlig dialog med kunderna. 
 Corallen har ett stort fokus på stadsutveckling,  
nöjda kunder och ett aktivt hållbarhetsarbete.  
Genom vår ägare Castellum – som är ett av Sveriges 
största börsnoterade fastighetsbolag – är vi finansiellt 
starka och kan agera långsiktigt på våra marknader. 

Cecilia Aldén, fastighetschef  
Corallen i Norrköping

cecilia.alden@corallen.se • 011 442 05 02

DITT LOKALA FASTIGHETSBOLAG • www.corallen.se 

Corallen den lokala 
kraften med de stora  
resurserna

Knäppingsborgkvarteren , Norrköping

Collegium, Teknikringen 7, Linköping

AFFÄRSSTADEN_ANNONS.indd   1 2016-02-09   08:56

REGIONENS AFFÄRSMAGASIN

REGIONENS
MEST FREKVENTA
AFFÄRSMAGASIN
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företag sina resultat på sista raden i 
form av sänkta kostnader och stora 
tidsbesparingar. Dessutom kan de 
behöriga komma åt allting från vilken 
dator och plats som helst. Det är 
betydligt enklare att sortera och inte 
minst att snabbt hitta det man söker. 
Samtliga dokument är spårbara.

Varje ”pärm” som sparas i molnet 
har sin egen digitala bild och man sät-
ter in dokument under flikar – precis 
som i en riktig, fysisk pärm.

- Det gör det lättskött och säkert, 
då respektive anställd måste logga in 
med lösenord. Våra kunder uppskat-
tar just att man alltid har det tillgäng-
ligt och att man får påminnelser om 
när avtal håller på att löpa ut. Det är 
betydligt säkrare än att spara doku-
menten i en pärm, säger Tobias.

- Vi jobbar dessutom enbart med 
etablerade och pålitliga leverantörer när 
det gäller systemen, avslutar han.   n

KONTOR-X FIRAR I ÅR 25-årsjubileum 
och har sedan starten ökat antalet 
anställda från 3 till 23 stycken – och 
omsättningen till drygt 50 miljoner 
kronor. De är ett ledande företag 
när det gäller alla former av kon-
torsteknik – som konferensrum, 
dokumenthantering/print, telefoni 
och kaffeautomater. Kunderna består 
av allt från små enmansföretag till 
större koncerner och i fjol öppnade 
man även ett kontor i Stockholm för 
att möta efterfrågan från sina kunder 
i den regionen.

- Vi jobbar bland annat med att di-
gitalisera analoga dokument och styra 
upp så att dokument blir tillgängliga 
för rätt arbetsgrupp eller person på 
företaget, berättar Tobias Söderberg, 
som arbetar med försäljning inom 
dokumenthantering.

PÅ MÅNGA KONTOR står det småsk-
rivare med enda syftet att skriva ut 
dokument med känslig information. 
Att mindre bordsskrivare är dyra i 
drift är de flesta medvetna om, men 
man har fram tills i dag trott att det 
inte finns mycket att välja på om 
säkerheten ska prioriteras.

- Med vår ”Print anywhere”-lösning 
nås full sekretess genom att inga 
dokument skrivs ut förrän använ-

daren bestämt det och är på plats 
vid skrivaren. Genom att logga in 
får användaren access till sina egna 
dokument och kan därifrån fritt välja 
vilket eller vilka dokument som ska 
skrivas ut genom en enkel knapp-
tryckning. Inloggningen sker genom 
tagg, passerkort eller kod.

Han fortsätter:
- Det ger också möjlighet att an-

passa personens eller arbetsgruppens 
struktur och flöden när det gäller 
scanning. På så sätt säkerställer vi att 
analoga dokument blir sökbara och 
sparade enligt företagets policy. 

”FOLLOW ME PRINT” är en säker och 
intelligent mjukvara både för utskrift 
och scanning som är anpassad efter 
varje anställds roll och rättigheter.

- De flesta har i dag möjlighet till 
scanning på kontoret. Problemet med 
effektiv lagring av elektroniska doku-
ment är ett annat; utan en väl genom-
arbetad dokumenthanteringslösning 
krävs det oftast handpåläggning efter 
att ett dokument gjorts elektroniskt. 
Med rätt lösning hamnar dokumentet 
i stället på rätt plats omedelbart – lätt 
att hitta, men skyddat från obehöriga.

Konceptet med ”Follow Me Print” 
innebär att företagen via sitt multi-
funktionssystem får en total kontroll 

KONTOR-X AB 

STARTADE: 1991.
PRODUKT/BRANSCH: En av regionens 
ledande leverantörer av kontorsutrust-
ning.
ANTAL ANSTÄLLDA: 23.
OMSÄTTNING: Drygt 50 miljoner kronor.

TEXT & FOTO: JOAKIM LÖWING

över alla utskrifter och kopior. Samt 
att man får information om vem som 
har scannat vad och var informatio-
nen har sparats.

- Exempelvis möjliggör funktionen 
att jag kan sitta hemma och trycka på 
utskrift från min dator för att sedan 
hämta ut mina dokument på den 
plats där jag kommer att befinna mig 
följande dag. Fördelen är att jag inte 
behöver resa med känsliga dokument 
eller att någon annan läser mina ut-
skrifter innan jag själv är på plats.

ETT FOKUSOMRÅDE INOM dokument-
hanteringen är att Kontor-X hjälper 
sina kunder att ordna struktur och få 
kontroll över befintliga avtal. Genom 
avtalshantering kan alla företagets 
avtal samlas på ett och samma ställe 
– i stället för att sitta i pärmar hos 
enskilda individer eller bara finnas 
tillgängliga på personliga datorer. Då 
kan man bland mycket annat få på-
minnelser i god tid innan ett avtal är 
på väg att löpa ut och det går att välja 
behörighetsgrad på avtalen.

- Det finns ingen anledning att 
använda en vanlig pärm – som är en 
över hundra år gammal metod – när 
man är uppdaterad på allt annat inom 
företaget. Genom att göra avtalshan-
teringen digital förbättrar tusentals 

DIGITALISERING
PÅ KONTOR-X

att hitta sina egna svar

Digitalisering kan inte bara effektivisera företagens doku-
menthantering drastiskt. Det alltmer papperslösa kontoret 
med lagring i molnet ger också en helt annan tillgänglighet 
och säkerhet.
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ELITS är ett värderingsstyrt, oberoende IT-tjänsteföretag grundat 2006, med fokus på drift 
och support av IT miljöer. ELITS erbjuder en global leveransmodell, med 24/7 åtaganden. 
Genom god branschkunskap, nytänkande, engagemang och lyhördhet erbjuder ELITS en 
fungerande IT dygnet runt, året om, jorden runt. Företaget har verksamhet
på 11 orter i Europa, Nordamerika och Asien.

Vill du ha full  
kontroll på ditt 
företags data- 
lagring?
Vi tror att du känner igen utmaningen, 
där en allt större del av IT-budgeten 
investeras i datalagring. Driften är ofta 
kostsam, vilket gör det viktigt att alltid 
ha rätt lösning och full kontroll över 
kostnadsutvecklingen. Samtidigt är det 
viktigt att  man behåller en hög kvalitet 
i tillgänglighet och säkerhet.

ELITS är en av Europas största drifts- 
partner inom datalagring. Vi erbjuder 
just nu en kostnadsfri analys där vi till-
sammans med dig, arbetar igenom ditt 
företags förutsättningar och framtida 
behov inom säker datalagring.
Välkommen till oss!

ELITS.se/lagring.

För a� boka möte kontakta:
Ramona Pihl 0709 93 77 10, ramona.pihl@arkitektkopia.se
Ulf Nilsson 0709 93 77 37, ulf.nilsson@arkitektkopia.se

Web2Market är en webbaserad pla�form som är moduluppbyggd.

Syftet med produkten är a� underlä�a oc� e�ektivisera,

flera centrala processer på t.ex. en marknadsavdelning.

OTIS är världsledande tillverkare av hissar, rulltrappor och rullramp-
er och våra produkter finns i mer än 200 länder.
OTIS teknik ligger i framkant när det handlar om miljövänlighet, en-
ergieffektivitet och sätter en standard för prestanda, driftekonomi, 
flexibilitet, design och komfort. 

Välkommen att kontakta oss för mer information, prisförslag 
eller support.
 
Lennart Stoltz     011-28 61 17 lennart.stoltz@otis.com
Jonas Andersson  070-421 33 40  jonas.andersson@otis.com

VI TAR MILJÖVÄNLIGHET OCH ENERGI- 
EFFEKTIVITET TILL NÄSTA NIVÅ

WWW.OTIS.COM
LINKÖPING - NORRKÖPING
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tillbaka på sina ofta fina kläder som 
inte används och som kan komma till 
nytta och glädje för andra. 

FÖRUTOM SJÄLVA WEBBSHOPPEN 

erbjuder de kunden vid beställning en 
frankerad påse som de fyller medklä-
der och skickar tillbaka. Kläderna 
värderas sedan av Minimera och 
betalning sker då till kunden. Ett al-
ternativ, om så önskas, är att de smart 
nog kan omvandlas till medel för köp 
av nya kläder på deras webbsida.

– E-handel och internet erbjuder 
fantastiska möjligheter att nå ut till 
en större målgrupp, anser Linda 
Lövenlid, grundare till Minimera.se

– Det gäller som företag att ha en 
tydlig strategi och målsättning med 
sin närvaro på internet. Det är bra 
att ha en teknik och layout som gör 
det enkelt för kunden att navigera. 
Viktigt är dessutom att vi håller oss 
uppdaterade om våra kunders behov 
och beteenden, berättar Ann-Sofie 
Bergort, Minimera.se

Linda och Ann-Sofie har en nog-
grann dialog med sina kunder där 
man lovar att svara på mejlförfråg-
ningar inom 24 timmar.

– Det är också viktigt att visa 
att vi är som vilken e-handel som 
helst med alla de garantier och 
trygghet som de erbjuder, avslutar 
Linda Lövenlid.   n

u finns möjligheter att hitta 
nya kundgrupper för alla 
företag men särskilt för de 
mindre. Marknaden blir 

global och kundkontakten kan skötas 
24 timmar om dygnet. 

Almi företagspartner har fått i 
uppdrag att arrangera fyra utbild-
ningstillfällen i Linköping under 
februari till mars i år. Almi har 
blivit särskilt utvalda eftersom de 
har ett stort kontaktnät hos bl a 
småföretagare runt om i Sverige. 
För de som inte kunnat anmäla sig 
till kursen under vintern, kommer 
ett nytt kurstillfälle under septem-
ber i Norrköping.

Kursen är helt kostnadsfri och 
som ska ge en bredare kunskap 
om digitaliseringen av affärer och 
har varit mycket populär. Den är 
fullsatt med 100 deltagare per gång 
och en kölista.

ALMI HAR VARIT MYCKET noggranna 
med att gå igenom utbildningstillfälle-
na för att säkerställa att inga enskilda 
affärsintressen här ska framträda. 
Mediakonsulterna, experter inom 
området har valts ut att leda utbild-
ningstillfällena och som är av Google 
certifierad partner.

– Till exempel Google Analytics 
är ett riktigt vasst verktyg om man 
vill optimera sin webbsida. Man får 

aktuella inblickar i hur besökarna 
använder webbplatsen, hur de kom 
dit och hur man kan locka dem att 
komma tillbaka, berättar Kenny Jo-
hansson, vd för Mediakonsulterna.

Utbildningstillfällena tar upp 
onlinenärvaro, e-handel, digital 
verksamhetsstyrning, och hur man 
skapar trafik till sin webbsida och 
får fler kunder.

I den första av utbildningsmodu-
lerna presenteras fördelarna med 
att ha en närvaro online och kun-
skapen om verktygen för att skapa 
en hemsida. I den andra ställer 
man sig frågan om hur man får sina 
hemsidesbesökare att omvandlas 
till nya kunder. Hur använder man 
Google Analytics? Vidare ges teo-
rier om kundbeteende och använ-
darvänlighet på nätet.

HUR MAN FÅR BESÖKARE till sin 
hemsida tas upp i tredje modulen. 
Viktiga verktyg är sökmotoropti-
mering (SEO), marknadsföring via 
sökmotorer, sociala medier och mobil 
marknadsföring. Den fjärde modulen 
ger en översikt över samspelet mellan 
de föregående tre modulerna och vi-
sar hur man kan fortsätta att utveck-
las när utbildningen är avslutad. 

– Digitalakademin berättar hur 
digitaliseringen påverkar företagens 
affärer och vilka resurser som krävs 

TEXT & FOTO: PER ODDMAN

för att möta de fantastiska möjligheter 
som den skapar, tycker Mats Philips-
son, vd för Almi företagspartner.

Webben är en intressant och 
resurseffektiv plattform för att bygga 
relationer med nya kundgrupper och 
är en särskild intressant spelplan för 
småföretagare. Helt plötsligt skapas 
möjligheter att starta nya fräcka 
affärsidéer som aldrig annars kunnat 
bli verklighet. Med satsningar till låga 
kostnader kan man nå nya marknader 
och framförallt genom helt nya kom-
munikationsmöjligheter stärka sina 
kundrelationer.  

 
MINIMERA.SE ÄR EN second hand-
webbshop som gör det enkelt att 
köpa och sälja barn- och mammaklä-
der på nätet. 

Minimera.se, som säljer och köper 
barn- och mammakläder på nätet, 
är ett sådant exempel. Genom att 
studera olika marknader och webb-
sidor har man hittat en nisch och ett 
behov på marknaden. Idén kommer 
ursprungligen från USA. Genom ett 
flitigt bevakande av sociala medier 
och att en av ägarna till Minimera.
se själv blev mamma, kom de på att 
det fanns marknad för hållbarhet och 
second hand för barn- och mamma-
kläder. Deras koncept blir ett slags 
tjänst där kunden erbjuds att rensa 
i sin klädgarderob och få pengar 

Kenny Johansson, vd för Me-
diakonsulterna och föreläsare 
för Digitalakademin, hjälper 
Anne Westin från ACT GlobAI 
Market Solutions med Google 
Analytics. 

Minimera.se är en second 
hand-webbshop som gör det 
enkelt att köpa och sälja barn- 
och mammakläder på nätet. 

DIGITALAKADEMIN ÖPPNAR UPP NYA 
MARKNADER FÖR FÖRETAG 

att hitta sina egna svar

N

Digitalakademin är ett initiativ från Google som vill att fler fö-
retag ska få upp ögonen för de nya marknadsmöjligheter som 
finns på internet. Med de effektiva verktyg som nu finns på 
webben har man skapat redskap för företagaren att analyse-
ra och optimera sina företags webbsidor. 
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Närservice: Närheten till centrum 
gör att utbudet av restauranger och 
annan service är stort.

Kommunikationer: Bra beläget  
och nära till centrala Norrköping.  
Lättillgängligt från hamn, flygplats, 
Söderleden och E 22. Bussförbin-
delse finns till området.

Omgivning/natur: Fastigheten ligger 
i Risängen industriområde.  
Ca 15 min gångavstånd till centrum.

Adress:
Importgatan 48
602 28 Norrköping

Storlek/yta: Ca 1 600 m2. 

Inflyttning: Efter överenskommelse.

Kontaktperson: Peter Bodefalk | 011-257855 | peter.bodefalk@bronsen.se

Butik eller lager 1 600 m2  
i bästa läge

Fastighet belägen i direkt närhet till Lindövägen i Risängens industriområde. 
Här finns en spännande möjlighet att etablera i lokaler som anpassas efter 

hyresgästens önskemål.

Importgatan 48

2015 bidrog vi till 173 nya företag!

Tack alla samarbetspartners  
som gjorde det möjligt!

AWA Patent, Bak’s & Co, Clear Sense, Danske Bank, Ernst & Young,  

Grant Thornton, Handelsbanken, LE Lundbergs Fastighet,  

RTL Ekonomi & Revision,  Scandic, S E B, Linköping Handel, UNIONEN Öst

Affärskonsult, Cordinator Företagshälsovård, Formstark, Företagarna i Linköping,  
Kontor- X, Marknadsbyrån i Skandinavien, Nordea, UCS, S:t Kors Fastighet,  

Sveriges Byggindustrier, Svenskt Näringsliv

www.nyforetagarcentrum.se/linkoping

NyföretagarCentrum är en stiftelse vars uppgift är att bidra till företagande, tillväxt och en god samhällsutveckling genom vår kostnadsfria  

rådgivning. Vi ska till minst 51% vara finansierade av det lokala näringslivet. Vill ditt företag samverka med oss, kontakta VD, Erik Åqvist.

NyforetagarCentrumLinkoping#NFC Linkoping

 LUGI 2009/2010 – GLIMSTEDT 1 (1)
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riskanalyser. Den information som är 
viktig för företag idag är digitala till-
gångar. Många verksamheter står och 
faller med den. Då måste man klassa 
den, hur värdefull är informationen för 
ett företags fortlevande? Viss digital 
information är inte alls värdefull, men 
annan är livsviktig. Det kan vara en 
databas eller grunden för någonting 
man tillverkar. Det klassiska exemplet 
är ett recept på en läskedryck. Det har 
naturligtvis ett högt informationsvärde, 
så man måste klassa informationen.

SECURE STATE AB HAR en rad kunder 
i Östergötland, men även runt om i 
hela Sverige.

– Våra kunder är organisationer 
med mycket höga krav på informa-
tionssäkerhet. I Östergötland har vi i 
första hand statliga myndigheter, såsom 
Kriminalvården och Migrationsverket, 
som kunder. I Stockholm arbetar vi 
med Försvarsmakten, Stockholms läns 
landsting med flera. Vi arbetar med 
Securitas i hela Europa.   n

– Ja, jag hade en dragning i ämnet 
på Östsvenska Handelskammaren i 
Linköping, säger Peter Gyarmati. Då 
föreläste jag på temat cyberattacker. 
Det är ett ganska omfattande område. 
Om jag kortar ned det till föredraget 
så ställde jag frågan: Vad är det som 
pågår ute på internet? Vad är det för 
aktiviteter? Jag nämnde att det finns 
punkter på internet där det nästan 
konstant pågår cyberattacker i realtid. 
Det finns olika typer av attacker. En 
typ är de så kallade statsfinansiera-
de cyberattackerna där vissa länder 
som bland annat Kina, Ryssland och 
USA attackerar varandra. Det pågår 
ständigt och storskaligt, dygnet runt. 
Sedan finns den kriminella världen 
där man har andra syften, till exem-
pel ekonomiska. De attackerar olika 
företag i syfte att tjäna pengar. Sedan 
finns de mycket riktade angreppen 
där man ger sig efter en speciell per-
son eller ett företag. Det är motsatsen 
till storskalighet, man väljer ut – 
pinpointar – ett mål för att attackera 

eller kanske infiltrera ett system av 
någon anledning, kanske för att hitta 
information.

Eftersom det här är påtagliga risker 
bör man skydda sig mot cyberattacker. 
Peter Gyarmati vet hur man gör.

– Ja, det finns olika sätt som företag 
kan skydda sig på. Det vi rekommen-
derar företag att göra idag är att skapa 
en genomtänkt plan, en krisplan – 
emergency plan på engelska: Vad ska 
vi göra om vår IT-miljö slocknar helt 
och hållet eller delvis? Då måste man 
ha en färdig process och rutiner. Vad 
ska vi göra om vi blir attackerade? 
Det handlar om att vara förberedd när 
eller om det sker.

PETER GYARMATI MENAR att företag 
i alltför stor utsträckning ignorerar 
cyberhot.

– Nummer ett tror jag är att i grund 
botten är många oförstående för vad 
som pågår på internet. Att man kan 
vara utsatt. Man tror inte att det drabb-
ar ens eget företag. Nummer två är att 

TEXT: DANIEL ATTERBOM

FOTO: BJÖRN LISINSKI

om man söker i media står det mycket 
om cyberattacker. Om man letar på 
rätt forum hittar man bevis. Det finns 
enormt mycket aktiviteter där, som 
jag sa nyss. Syftena kan vara olika. På 
en sajt på internet kategoriseras olika 
syften. Vissa attacker riktar sig mot 
svenska myndigheter, men även företag 
är utsatta. Det förstår inte alla, men 
media visar tydligt att det förekommer.

FÖRETAG KAN AKTIVT minska risken 
för attacker, och då är vi tillbaka vid en 
färdig plan. Man behöver även tänka i 
flera led.

– Det viktigaste som företag kan 
göra är att vara förberedda och ha en 
genomtänkt plan. Om man kanske 
köper IT-tjänster får man ta reda på 
hur leverantören hanterar företagets 
information. Är de förberedda på en 
attack, har de lagrat informationen på 
ett tryggt sätt? Som företag måste man 
identifiera vad man har för digitala 
samarbetspartners. Det är viktigt att 
utföra informationsklassningar och 

SKYDDAR FÖRETAG 
MOT CYBERATTACKER att hitta sina egna svar

Peter Gyarmati är informationssäkerhetskonsult på Secure State AB, som 
har kontor både i Stockholm och Norrköping. Han var nyligen och pratade 
om informations- och cybersäkerhet på Östsvenska Handelskammaren.
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Piccadilly 
münchen

Boka nu på norrkopingairport.se
eller via din resebyrå.

Ny flyglinje från Norrköping.
Nå världen via München. 



20

atahallen kallas ICT-center, där ICT 
står för Information and communica-
tions technology, det vill säga infor-
mations- och kommunikationsteknik. 
I ICT-centret har Ericsson byggt 

upp sin kompletta produktportfölj och testar den 
i drift, innan produkterna introduceras på den 
kommersiella marknaden. ICT-centret används 
som ett digitalt laboratorium för 25 000 globala 
Ericssoningenjörer som arbetar över hela världen. 
Ericsson vill både bli mer konkurrenskraftiga 
och minska miljöbelastningen. Tanken bakom 
att centralisera labbverksamheten och göra den 
tillgänglig för fler är att Ericsson vill minska tiden 
från idé tills en färdig produkt lanseras på den 
kommersiella marknaden. 

Ulrika Unell är platschef på Ericsson i Lin-
köping sedan hösten 2012. Hon är uppvuxen i 
Bankeryd, norr om Jönköping.

– Jag flyttade till Linköping 1988 för att läsa 
teknisk fysik och elektroteknik på LiTH. Jag 
gjorde mitt examensjobb på FOI och stanna-
de kvar och jobbade där och bytte sedan till 
Ericsson 1995. 

När jag pluggade trodde jag att jag ville forska, 
men när jag hade provat på det, kände jag en 
längtan efter att göra något som folk använder 
kortsiktigt. Jag ville utveckla produkter och ha 

»Bor lokalt men  
    jobbar globalt«

mer och tätare kundkontakter. Jag ville jobba med 
något som man levererar till en kund så att man 
får en återkoppling. Jag ville jobba mer med pro-
duktion än forskning, som har en längre horisont. 
Det fick jag på Ericsson. Jag har nu jobbat inom 
Ericsson i över 20 år. Jag har haft olika positioner 
inom Ericsson sedan dess.

Finns det en speciell Ericssonkultur i Linköping?
– Jag tycker absolut att det finns en Ericsson-

kultur i Linköping. Den upplever jag att den även 
finns globalt, och det är Linköping en del av. Det 
som är speciellt roligt med att jobba på Ericsson 
är, som jag brukar säga, att jag jobbar lokalt – jag 
bor och arbetar i Linköping – men jag arbetar 
också globalt. Varje dag har jag kontakt med folk i 
alla världsdelar och de team vi bildar globalt. 

Just tillgången till världen bidrar till företa-
gets kultur.

Ericsson har investerat sju miljarder kronor i tre datahal-
lar som ska ge utvecklare kraft att utveckla framtidens 
mobilnät. Den första hallen, i Linköping, blev klar för in-
flyttning i september 2014. Vi pratade med Ulrika Unell, 
som är platschef på Ericsson i Linköping.

OMSLAGSPROFIL

FAKTA: ELISABETH NILSSON

TEXT: DANIEL ATTERBOM FOTO: BJÖRN LISINSKI

D – Kulturen inom Ericsson är präglad av att vi är 
ett stort globalt företag, våra anställda talar 187 
olika språk och vi har kunder i 180 länder. Vi är 
vana vid att dagligen samverka med personer av 
väldigt olika kultur och bakgrund, och vi är också 
vana vid att våra kollegor inte sitter på samma 
ort. Vi har en arbetsmiljö där vi kan bo lokalt, 
men när vi jobbar gör vi det globalt, världen är 
vårt arbetsfält. Det gör att man växer som person, 
man får dagligen nya perspektiv. 

Ulrika Unell arbetar med de flesta världsdelarna.
– Nästan varje dag pratar jag med människor i 

andra länder, österut i Kina och Indien, västerut 
i Kanada, Nord- och Sydamerika. Man lär känna 
folk från olika kulturer. Man får en personlig 
relation som gör att man lär känna deras lev-
nadsvillkor. Man får en väldigt bra bild av hela 
världen och man växer som människa när man får 
nya perspektiv, nya vinklar att basera sina åsikter 
på. Man breddar sina vyer. Det är givande som 
människa och jag uppskattar mycket att jobba på 
Ericsson. Det är få företag som är så globala som 
Ericsson. Det är skillnad på att läsa om Kinas 
utveckling i tidningen och att efter ett möte fråga 
en kollega hur det går och vad de gör.

Ericsson har investerat sju miljarder kronor i 
tre datahallar som ska ge Ericssons utvecklare 
kraft att utveckla framtidens mobilnät. Den första 

FAKTA: ULRIKA UNELL

TITEL: Platschef Ericsson Linköping samt Head of 
Global Strategy Engineering IT and Test
BOR: I Linköping
FAMILJ: Maken Per och två söner, 15 och 18 år
FRITID: Bandy på vintern och havet på sommaren. 
God mat alla årstider!
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Vi inför agila arbetsmetoder för mjukvaruutveckling som går ut 
på att man ska kunna vara mer flexibel, berättar Ulrika.

att hitta sina egna svar

hallen invigdes i Linköping 2014.
– Alla tre center är identiska, alla innehåller 

Ericssons totala produktportfölj. Vi har över 
20 000 ingenjörer som ska använda dessa som 
plattform när de utvecklar kommande produkter, 
och eftersom en stor del av våra utvecklingsin-
genjörer är placerade i Sverige behöver vi stor 
kapacitet i Sverige. Att vi behöver flera center är 
också av säkerhetsskäl. Linköping är en strategisk 
ort för utveckling av mjukvara för Ericsson. Att 
det dessutom fanns en lokal av tillräcklig storlek i 
Linköping var ett extra plus. 

Ulrika Unell är chef över alla de tre datahallarna.
– Jag är strategisk chef för alla tre, inte bara för 

Linköping.
De tre hallarna ligger i Linköping, i Rosers-

berg utanför Stockholm och i Vaudreuil utanför 
Montréal i Kanada, och kommer att färdigställas i 
den ordningen. 

– Rosersberg invigdes vecka fyra i år och utrust-
ning flyttas nu in i full fart. Vaudreuil kommer att 
invigas senare i år. Vi håller nu på och rekryterar 
en högsta chef för varje datahall. Just nu är det en 
annons ute för att anställa en platschef för Linkö-
ping. Det kommer även att finnas en platschef i 
Vaudreuil och en i Rosersberg.

Investeringen på sju miljarder är en stor del 
av företagets forskningsbudget, som totalt ligger 

på 32 miljarder kronor. Det är nästan en fjär-
dedel. Framtidens mobilnät är en viktig del av 
Ericssons affärsidé.

– Precis, nästa version av mobilnät, 5G, är en 
viktig del av vår affärside. Samtidigt pågår en 
transformation. Telekom och ICT smälter samman 
och 5G är en del av den förändringen. 

5G är nästa generations mobiltelefoner.
– Om vi tittar bakåt så hade vi förr NMT, sedan 

gick vi till GSM eller 2G och sedan 3G och 4G. 
För varje generation har datatakten gått snabb-
are och snabbare. Skillnaden mellan 4G och 5G 
kommer att vara att datahastigheten går ännu 
fortare, fördröjningar blir kortare – det märker du 
till exempel när du spelar dataspel –, men på lång 
sikt även att det blir mer täckning globalt. Hela 
syftet med 5G är att du ska kunna koppla upp dig 
till internet med mobilen var du än är, när du än 
vill göra det, och du kommer att märka att det går 
ännu fortare än med 4G. En annan skillnad är att 
med 5G blir fler saker möjliga att koppla upp, till 
exempel din bil, ditt kylskåp etc. Många var med 
i skiftet mellan 3G och 4G och märkte ”Oj vad 
snabbt det går att läsa tidningen på mobilen”. Det 
var snabbt och 5G blir nästa steg. Förutom att det 
blir snabbare kan man alltså koppla upp sig på 
fler platser och alltid, och du kan koppla upp en 
mängd fler saker än din mobil.

Datahallarnas totala yta är 120 000 kvadrat-
meter, vilket ungefär motsvarar 14 fotbollspla-
ner. Varför behöver ni så mycket plats?

– De tre centren kommer alla tre att innehålla 
Ericssons kompletta produktportfölj. GIC:arna 
(Globala ICT-center) är byggda i moduler, så 
deras storlek kan varieras över tid. De som är där 
och jobbar är bara de som måste ta i prylarna, 
koppla ihop dem och koppla upp dem. De kom-
mer att vara så få som möjligt. Tanken är att vi 
samlar all hårdvara på tre platser, men ingenjören, 
utvecklaren som ska använda miljön, ska kunna 
sitta var som helst globalt – precis som man har 
hört talas om att Google har stora datahallar 
som är tomma på människor. Skillnaden här är 
att detta även är ett telekomlab och inte bara en 
datahall. Det Google har är hallar med servrar, 
ett datacenter. Men vi ställer också in telekomut-
rustning, basstationer, switchar och allt annat. 
Våra hallar är både telekomhall och datahall. Då 
behöver man lite mer människor, det är lite mer 
man måste koppla ihop.

Ulrika Unell har sagt: ”Vi inför agila arbetsme-
toder för mjukvaruutveckling just nu som går ut 
på att man ska kunna vara mer flexibel. Det här 
stödet behöver de för att kunna jobba så och för att 
kunna optimera produktflödet.” 
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Kan du förklara det?
– När en mjukvaruutvecklare idag behöver en 

miljö, antingen för utveckling eller test, bokar hen 
en sådan i något av de 50 labb som finns idag. 
Beroende på tillgång finns sedan en ledtid och 
kostnad för labbet att beställa, konfigurera och 
färdigställa miljön innan utvecklaren kan starta. 
Om vi istället har ett fåtal stora labb där all ut-
rustning finns, kan utvecklaren via ett knapptryck 
få tillgång till det hen behöver. Agila/leanmetoder 
går ut på att optimera flöden och se till att ingen 
behöver vänta på nästa moment. En viktig del i 
det är att kunna få tillgång till rätt miljö snabbt 
och kostnadseffektivt. Utvecklingsingenjörer från 
olika delar av världen kan snabbt ge sig in i nya 
projekt och Ericsson kan på det sättet snabbare 
och mer effektivt ta fram nya produkter. 

Vad är det för produkter som Ericsson siktar 
in sig på?

– Som sagt är 5G nästa mobilnätsteknik och 
därutöver har vi många nya produktideér jag inte 
kan berätta om ännu. Vår strategi är att utveckla 
produkter som gör att alla människor kan vara 
uppkopplade alltid och överallt, att skapa vad 
som kallas ’”the networked society”, det upp-
kopplade samhället. Detta gäller även prylar, 
bilar, kylskåp etcetera, det vill säga de ska kunna 

vara uppkopplade alltid överallt.
Vilken utvecklare som helst i världen kan alltså 

koppla upp sig till datahallarna med ett klick.
– Det är vår vision, idag går det för vissa men 

inte alla. Det är hittills bara GIC Linköping 
som är operativt aktiv. Förut, om du satt någon-
stans ute i världen var du först tvungen att köpa 
utrustningen och ladda in din mjukvara. Nu 
kommer du att kunna boka all utrustning med 
ett klick. Det innebär också att varje utvecklare 
kan bredda sig så att olika utvecklingscenter kan 
utveckla fler saker.

Framtidens Ericsson ska räddas i en hall med 
anor från en svunnen epok. 

– Ja, datahallen, på adressen Datalinjen 3 i 
Linköping, är av historiskt värde. Där tillverkades 
tidigare mobiltelefoner. Men jag har inte jobbat 
där. Jag har alltid jobbat på mobilnätsidan, det 
var en annan del av Ericsson som tillverkade 
mobiltelefoner, men jag har varit där på studie-
besök. Mobilnäten är allting man har haft mellan 
mobilerna för att man ska kunna ringa, förutom 
det fasta telefonnätet. Det vi tillverkade i fabriken 
i Linköping var telefonerna.

Nulink menar att det som gör att Linköping 
lockar till sig så många etableringar är att mycket 
redan finns och startsträckan är mindre här än på 
andra håll. Ulrika Unell håller med om det.

– Ja, det gör jag. Dessutom finns en anda i 
Linköping som stämmer med vår slogan – ”där 
idéer blir verklighet”. En annan anledning till 
kort startsträcka är ett gott samarbete mellan alla 
aktörer i Linköping, kommun, landsting, Tekniska 
verken, övriga företag ...

ETT ANNAT SKÄL till att Ericsson lade datahallen i 
Linköping är närheten till universitetet.

– Närheten till universitetet är en viktig del i 
att Linköping ses som en strategiskt viktig ort 
för Ericsson. När det gäller universitetet får jag 
skilja på mina två roller. Som platschef har jag 
ett nära samarbete med universitetet, och alla 
chefer som jobbar i Linköping har ett nära sam-
arbete med universitetet mer än med andra uni-
versitet. Men i min roll som strategisk och global 
chef för ICT-hallarna har jag även ett samarbete 
med andra universitet i världen. Som platschef 
är universitet i Linköping viktigt, så att vi kan få 
tag på rätt kompetens för att anställa. Vi har ett 
nära och bra samarbete där vi kan ge feedback, 
återkoppling, på utbildningen som Tekniska 
högskolan ger. Vi är involverade i deras linjesty-
relser och så vidare. Vi har en god försörjning 
av bra ingenjörer från Linköpings universitet. 
Det är otroligt viktigt för oss att ligga nära ett 
universitet.

»Närheten till uni-
versitetet är en viktig 
del i att Linköping 
ses som en strategiskt 
viktig ort för Erics-
son«

Agila/leanmetoder går ut på att optimera flöden och se till att ingen behöver vänta på nästa 
moment. En viktig del i det är att kunna få tillgång till rätt miljö snabbt och kostnadseffektivt, 
berätta Ulrika Unell.  
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Platschefen Ulrika Unell sa det redan under 
invigningen:

– Här finns ett av Ericssons viktigaste utveck-
lingscentra och samarbetet med universitetet. 
Dessutom fanns redan en lämplig lokal i form av 
den gamla mobiltelefonfabriken.

Nulink kommenterade ovanstående så här: ”Det 
sistnämnda är förklaringen till att Linköping var 
först ut. Vilket visar styrkan med att vara förbe-
redd och ha resurserna på plats redan i besluts-
ögonblicket.”

– Vi har ett gott samarbete med Nulink. Vi 
träffas ibland och utbyter idéer. Linköping är en 
ganska liten stad och jag har ett gott samarbete 
med de flesta aktörer. Jag upplever att man har 
korta beslutsvägar i en lite mindre stad som 
Linköping. Det är lätt att komma med innovativa 
idéer. Det finns ett bra nätverk i stan och Nulink 
är självklart en viktig del av det nätverket. Ett 
exempel som vi kan ta är att när vi byggde det 
första ICT-centret i Linköping var beslutsledti-
den från diskussion till byggnation när det gäller 
att få ut kraft och kyla från Tekniska verken en 
rekordtid, ett år.  

Det Ericsson arbetar med nu kan nå marknaden 
tämligen snabbt.

– Det vi arbetar med nu når kontinuerligt 
marknaden. Vi utvecklar mjukvara som kon-
tinuerligt levereras till våra kunder, inklusive 

support och förbättringar.
För att undvika faran med att knyta allt till ett 

ställe finns det tre olika datahallar.
– Ja, det är därför vi bygger tre GIC:er, för att 

inte knyta allt till ett ställe.
Alla bedömare menar att detta är framtiden. 

Ulrika Unell håller med:
– Ja! Jag kan bara svara ja på den frågan.
 

Vad har överraskat dig mest med projektet?
– Det är, tycker jag, att Ericsson är visio-

närt och vågar satsa så här stora pengar på 
något helt nytt. Att man vågar ta beslut av den 
här storleken, och göra så stora förändringar 
som det här är. Trots att man är ett så stort 
företag. Beslutskraften och förändringsviljan 
är det positiva.

Till sist, har du någon rolig anekdot att berätta?
- Vi skrattar mycket på jobbet varje dag, när vi 

lyckas hitta oväntade och nya lösningar på teknis-
ka problem men också över dråpliga kulturkrock-
ar. Om det är vinter brukar jag till exempel ta 
med gäster ut och åka skridskor på Roxen, det blir 
många skratt när det är första gången de ser en 
frusen sjö och sen förväntas åka på en metallbit ... 
På samma sätt skrattar man gott åt mig i Kina, till 
exempel när jag bara tog efterrätt till lunch för att 
jag inte förstod skillnaden.    n

Ericsson har investerat sju 
miljarder kronor i tre data-
hallar som ska ge Ericssons 
utvecklare kraft att utveckla 
framtidens mobilnät. 
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et började med att Ellinor 
Eineren utbildade sig till 
civilingenjör på Linkö-
pings Universitet. En dag 

blev hon tillfrågad om hon ville anta 
en utmaning om att förverkliga en idé 
från Venture Cup, tävlingen om bästa 
affärsidé och affärsplan. Det handla-
de om en IR-kamera med bildbehand-
lingsteknik. Hon fick uppgiften att 
titta på olika användningsområden: 
alltifrån djurskötsel, växter som drab-
bats av skadedjursangrepp och torka 
till biogasanläggningar. Ellinor fick 
då idén om att identifiera juverinflam-
mation med värmekameror för att 
lösa det mest kostsamma problemet 
inom mjölkproduktion. 

IR-KAMERATEKNIKEN ÄR EN väl 
beprövad teknik, men aldrig tidigare 
har den kopplats samman med så 
avancerad bildbehandlingsteknik med 
tillhörande analyserande programvara 
som den Agricam tillhandahåller. 
Den kan övervaka, larma om begyn-
nande sjukdomar och problem med 
foder gällande mjölkproduktion, 24 
timmar om dygnet. Man räknar med 
att av hela beståndet hos mjölkor, i 
genomsnitt 80 kor per mjölkbonde, 
har 20-60 procent regelbundna juver-
inflammationer, kallat för mastit.  
– Det finns mycket pengar att tjäna 

genom att man med Agricams system 
kan öka hela den befintliga mjölkpro-
duktionen, berättar Ellinor Eineren, 
vd för Agricam. 
 Behandlingsmetoden vid juverin-
flammationer är antibiotika. Det är 
en kostsam och tidskrävande behand-
lingsmetod. 
– I till exempel Nederländerna och 
Danmark använder man mycket anti-
biotika, vilket man är mycket sparsam 
med i Sverige. Missbruk av antibio-
tika kan leda till resistenta mjölkkor, 
säger Mats Karlsson, ekologisk mjölk-
bonde på Hulterstad gård. 

MED AGRICAMS TEKNIK kan en mjölk-
bonde spara upp till 2 miljoner kronor 
årligen genom minskade kostnader för 
juverinflammationer, och kan förutom 
det hålla en jämn och hög foderkvali-
tet. En bonde med ekologisk mjölk-
produktion kan tvingas hålla sina kor i 
dubbelt så lång karantän som en vanlig 
bonde då en ko får juverinflammation 
och att upptäcka sjukdomar som juver-
inflammationer kan vara avgörande 
för den mjölkbondens ekonomiska 
överlevnad. Mjölken från en enda sjuk 
ko kan, om den blandas i mjölktanken 
med det resterande beståndets produk-
tion, innebära att hela tanken måste 
hällas ut. Det leder naturligtvis till 
stora produktionsbortfall. 

 Agricams IR-kamera läser av 
kornas juver när de passerar en 
grind för att bli mjölkade. Den mäter 
temperaturen och upptäcker even-
tuella temperaturskillnader jämfört 
med föregående mjölkning, morgon 
som kväll. Systemet slår då larm till 
mjölkbonden.

EN AVANCERAD ALGORITM i program-
varan, som rättar sig själv och blir 
smartare då den får fler uträkningar 
och användare, räknar ut hur man 
ska mäta varje enskild mjölkkos 
unika fyra juver. 
– Vi har provat Agricam nu i tre 
månader och räknar med att öka vår 
mjölkproduktion med 5-10 procent 
tack vare att vi har installerat syste-
met. Det blir mycket pengar på lång 
sikt, säger Mats Karlsson.
– Framförallt minskar mjölkbonden 
sina kostnader för kornas juver- 
inflammationer med ca 50 procent, 
berättar Ellinor Eineren.

TJÄNSTEN ÄR MOLNBASERAD, vilket 
innebär att användaren endast ar-
betar mot ett lättförståeligt använ-
dargränssnitt medan programvaran 
finns i en server hos Agricam. An-
vändaren har tillgång till Agricams 
program från vilken dator och mobil 
som helst. Agricam levererar löpande 

statistik till mjölkbonden och syste-
met kan enkelt kopplas samman med 
övriga produktions- och ekonomi-
system. Mjölkbonden kan då få en 
övergripande statistik över en ökad 
mjölkproduktion. Systemet är mycket 
enkelt att installera i befintligt djur-
hållningssystem ute i lagården och är 
nu väl utprovat. 
 En tröskel bland Agricams kunder 
kan vara svårigheten bland oss alla 
att ta till sig ny teknik. Nu har dock 
Agricam äntligen all den statistik 
och dokumentation som behövs 
för att även kunna bli en framtida 
exportvara.

PÅ KORT TID har Agricam fått ett 
antal nya kunder. Fler och fler mjölk-
bönder inser att denna tekniken kan 
komma att hjälpa den svenska mjölk-
produktionen som brottas med svåra 
lönsamhetsproblem. Man hoppas att 
fler i och med detta kan få upp ögo-
nen för den svenska kvalitetsmjölken 
och Arla. 
– Genom Agricams system ökas 
inte bara produktionen utan det blir 
lättare att leva upp till alla de krav 
som ställs på djurhållningen enligt 
svensk lag. Djuren blir friskare och 
färre djur behöver skickas till slakt, 
berättar Ellinor Eineren.   n

D
TEXT OCH FOTO: PER ODDMAN

AGRICAMS INNOVATIVA TEKNIK 
ÖKAR MJÖLKKORS PRODUKTIVITET
Agricam har på kort tid gått från en av Sveriges bästa företagsinkubatorer, LEAD, till att stå på egna ben i 
Mjärdevi Science Park. Deras produkt kan innebära stora kostnadsbesparingar inom mjölkproduktionen.

Ellinor Eineren och Mats Carlsson, delägare till Hulterstad Gård. På bilden saknas övriga delägare: 
Ove och Åsa Carlsson, Anders Johansson och Carl-Erik Ehrencrona.  

Ellinor Eineren, vd  för Agricam, demonstrerar IR-kameran med programvara på Hulterstad gård strax 
utanför Mjölby. Kameran och programvaran upptäcker inflammationer och sjukdomar på mjölkkorna 
innan de mjölkas. 
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Öppet hus
 
på Universitetssjukhuset 
i Linköping den 16 april

Det blir en repris av öppet hus i  
Framtidens US! Den 16 april slår 
vi åter upp portarna till Universitets- 
sjukhuset i Linköping för dig som 
vill få en förhandstitt på sjukhusets  
nybyggda lokaler och en spännande  
inblick i framtidens vård.

Läs mer på
www.regionostergotland.se/framtidensus
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marknaden håller man en hög kvalitet i 
sina tjänster inom IT-management och 
IT-infrastruktur.

 IT SOM TJÄNST. Kunden köper delar 
av eller hela sin IT-infrastruktur som 
en tjänst mot en fast månadskostnad 
till förutbestämda servicenivåavtal.

Kundnöjdhet är det man arbetar för 
och det är ett koncept som har varit 
en framgångssaga. Man vill helt enkelt 
ha nöjda kunder som har flexibla och 
väl anpassade kundavtal i både tid och 
innehåll. Kunderna till Elits är mycket 
nöjda med samarbetet i de mätningar 
som man gör. 

Som ett bevis för att ELITS af-
färsmodell och leveransmetod är ett 
vinnande koncept prisades man 2015 
som ett av Sveriges mest välmående 
tillväxtföretag. För fjärde året i rad 
erhåller man utmärkelsen Superföretag 
av Veckans Affärer (högt ställda krav 
på tillväxt, lönsamhet och avkastning 
på kapital) Dessutom har ELITS även 
belönats som ett DI Gasell-företag 
(snabbast växande företagen) för fjärde 
året i rad.  

– Det är naturligtvis oerhört hedran-
de utnämningar, som visar att det vi 
erbjuder är vad kunderna efterfrågar. 
Tillväxt i sig har aldrig varit vår högsta 
prioritet utan det är kundnytta och 
engagerade medarbetare, säger Olle 
Hasselblad.   n

å grundaren till företaget, 
Fredrik Sjöstedt startade 
IT-tjänsteföretaget Elits för 
tio år sedan, var trenden 

att, genom outsourcing, flytta IT-drift 
från kunden till standardiserade tjäns-
ter hos leverantören. Fredrik tänkte 
tvärtom och tog i stället tjänsterna ett 
steg närmare kunden. Tur är det, för 
det är ett koncept som håller än i dag. 

Elits är ett lokalt företag men med 
verksamhet i Nordamerika, Europa 
och Kina. Det ger en styrka att finnas 
nära kunden och att samtidigt fånga 
in nya trender inom IT-världen globalt. 
Framförallt ligger Elits styrka inom 
lagringsystem av data. Det handlar om 
säkerhet och trygghet inom driften av 
IT-systemen genom att erbjuda tjänster 
under 24 timmar, alla dygn under året, 
globalt. Genom sin smarta affärsmodell 
och tillgång till global leveransmetod, 
når man ständigt nya framgångar. Elits 
har vunnit flera prestigefyllda utmär-
kelser som snabbast växande företag i 
Sverige. 

ANNORLUNDA AFFÄRSMODELL. Elits 
har ett eget sätt att ta betalt på som 
har rönt stor framgång hos kunderna. 
Konkurrenterna tar oftare betalt för 
egen utvecklade tjänster eller lagring-
utrymme per gigabyte. Istället frågar 
sig Elits vad kunden önskar och sätter 
samman en kundanpassad tjänst för 

varje unikt uppdrag. 
– Kunden vet på så sätt vad det 

kommer att kosta i förväg i och med 
att priset följer den verkliga  kostnaden 
över tiden och behöver på så sätt egent-
ligen aldrig behöver byta leverantör, 
säger Olle Hasselblad. 

Elits har något så unikt som speciellt 
sammansatta kundteam med rätt per-
soner på plats kombinerat med globala 
tekniker. Teamen är anpassade för att 
passa kundens behov och önskemål. 
De är noga sammansatta med personer 
som samarbetar effektivt för att klara 
kundföretagets drift. Det ger en flexibi-
litet då kunden ändrar sin verksamhet 
genom t ex köp av andra företag. Tjäns-
ten kan då snabbt anpassas. 

– Konkurrenterna erbjuder färdiga 
tjänstemoduler, kantiga lösningar som 
sällan passar kunden och blir dyra i 
längden, anser Olle Hasselblad.

Det unika är att kundteamen arbetar 
mycket nära kunden, kan kundens 
verksamhet och specialiserar sig på 
att ge kunden en problemfri vardag. 
Detta ger Elits medarbetare en sporre 
att ständigt utveckla sig själva och sina 
kunskaper. Teamet följer kunden med 
långsiktig kontinuitet. Under den långa 
livscykel som Elits arbetar med sina 
kunder blir kostnaden låg. Dessutom 
äger kunden genom Elits affärsmodell 
sina egna tjänster och kan enklare 
förändra dem efter behov.

TEXT: PER ODDMAN

FOTO: BJÖRN LISINSKI, PER KRISTIANSEN

– Därför månar vi om våra medar-
betare och arbetar intensivt med olika 
typer av personalinitiativ som gagnar 
medarbetarna. Det knyter våra anställ-
da nära till oss på ett positivt sätt och 
vår personalomsättning är mycket liten, 
berättar Olle Hasselblad. 

– Jag törs påstå att vi träffar våra 
kunder oftare än andra konkurrenter i 
branschen och att vi genom vår kultur 
och långsiktiga medarbetarfokus 
skapar en unik kontinuitet i vår kontakt 
med kunden, säger Olle Hasselblad.

ELITS FINNS PÅ 13 OLIKA orter från 
Linköping till Shanghai med fokus på 
drift av IT-miljöer. Man är organi-
serade i tre olika affärsområden: 
Enterprise-lösningar (skräddarsydda 
lösningar) konsulttjänster och IT som 
tjänst (ITaaS). Elits agerar med de 
positiva egenskaper som ett litet fö-
retag har kombinerat med de globala 
fördelar som finns i och med att man 
finns representerade ute i världen. 
Det gör att man kan konkurrera 
med de stora företagen om pris och 
leveranskvalitet. 

– Det självklara men inte enkla 
målet med våra Enterprise-lösningar 
är att säkerställa kunders drift av IT 
24/7 365 dagar om året, berättar Olle 
Hasselblad. 

Erbjuder konsulttjänster. Genom att 
rekrytera de bästa IT-konsulterna på 

”Vi knyter våra medarbetare 
nära oss genom våra familj-
aktiviteter”
Olle Hasselblad, VD för Elits. 

UNIK AFFÄRSMODELL GER 
NÖJDA KUNDER

att hitta sina egna svar

D

Olle Hasselblad, vd på Elits har nöjda medarbetare och kunder 
med sig i ryggen. Något som genererar fler affärer.
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Vår miljö är framtiden  
– vi har helhetslösningen
Dags att ta tag i elförbrukningen? 
Vallacom hjälper fastighetsägare, bostadsrättsföreningar 
och företag att spara pengar och samtidigt bli miljöhjältar.
     Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar hela vägen från  
konsultation till installation och service inom:

• Smarta solcellsanläggningar

• Laddstolpar för elbilar

• LED belysningsstyrning

• IMD Individuell mätning och debitering

• Fiberoptik – för snabba kommunikationsnät

Anlita det lokala företaget med de stora resurserna!

Idög 5,  582 78  Linköping  |   013-13 97 97  |  Fjärilsg 7,  603 61  Norrköping  |  011-473 44 80  |   info@vallacom.se  |  www.vallacom.se

LINKÖPING INNEBANDY
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gens önskemål. Briteback säljer licenser 
till appen – och den kan kopplas in i 
allt från datorer till smartphones hos 
företagskundernas alla anställda.

- Nu har vi fått in våra första kunder 
och har ett gäng till som provar vårt 
system. Det här är verkligen framtiden 
och något vi tror mycket på. Inte bara 
i Sverige, utan även internationellt. 
Vi håller på att starta en filial i New 
York, som Per Nordling är tänkt att 
vara ansvarig för. Den amerikanska 
marknaden är ju enormt stor.

Vad kommer er nya tjänst att betyda?
- Förhoppningsvis får allt fler företag 

upp ögonen för hur mycket effektivare 
deras kommunikation på ett enkelt sätt 
kan bli. Papper är på väg att försvinna 
och ska man få ordning på den digitala 
hanteringen är integration ett nyckel-
ord. Att ha en massa separata system 
som inte är integrerade skapar bara 
problem.

Mycket information svävar runt i 
molnet, hur ser du på riskerna att det 
ska läcka ut bland obehöriga?

- Vår lösning på det är en egen server 
på företaget, som vi hjälper till att in-
stallera. Annars får företagen använda 
en datalagringstjänst som de litar på 
och som Briteback integreras mot. Den 
största på marknaden i dag är Drop-
box, säger Johan Åberg.   n

ritebacks vd Johan Åberg 
startade företaget tillsam-
mans med utvecklingsche-
fen David Erenger efter att 

ha arbetat som forskare inom data-
vetenskap på Linköpings Universitet. 
Det var där – samt då han drev eget 
företag inom IT-tjänster och var an-
ställd som konsult – som Johan insåg 
hur ineffektiv den interna kommuni-
kationen inom företag oftast är.

- Det mesta går ut via sociala medier 
som mejl och chat. Men i de program-
men är det väldigt svårt att få någon 
överblick. Meddelanden läggs ju i mej-
lkorgen eller chatkanalen i kronologisk 
ordning och hamnar ganska snabbt 
långt ned på listan, menar han.

FÖR ATT TA ETT KONKRET exempel 
klingade det till i mobilen en fredags-
kväll då han på väg hem från jobbet 
handlade mat.

- Det var en kollega som skickade ett 
meddelande som jag läste, men tänkte 
att jag tar tag i på måndag morgon 
då jag jobbar igen. Efter helgen hade 
mejlet hamnat en bit ned i inkorgen och 
det är klart att man lätt kan glömma 
bort det då. Det bästa hade varit om jag 
direkt i affären kunnat koppla medde-
landet till ett ärendehanteringssystem 
så det inte gick förlorat.

Ungefär så föddes idén att bygga upp 
en egen app – som fungerar på både 

datorer, surfplattor och smartphones.
- Det handlar om att sy ihop de 

vanligaste kommunikationsmedierna 
i ett och samma system som också 
integrerar befintliga ärendehanterings-
system och bland annat möjliggör för 
företag att etablera en intern policy för 
kommunikation, berättar Johan.

TILLSAMMANS MED DAVID presentera-
de han idén på Venture Arena (som 
arrangeras av LiU Innovation) under 
hösten 2014 – och sökte då en affär-
sängel med både kapital och kompe-
tens. De hittade Per Nordling, som 
hade byggt upp det framgångsrika 
IT-företaget Medius där han var både 
grundare och vd. Per hade sålt sin del 
i Medius och engagerat sig i andra 
startupbolag. Syftet att gå på Venture 
Arena var för att hitta ett nytt spän-
nande bolag att engagera sig i. 

Per gick in som delägare och är 
idag styrelseordförande i Briteback.

- Venture Arena är verkligen en 
fantastisk möjlighet för både företa-
gare och investerare. Man är väldigt 
beroende av kapital då man ska bygga 
upp ett företag och med Per fick vi 
dessutom en stor erfarenhet från 
bolagsbyggande. Båda de delarna har 
gjort att vi kunnat skruva på affär-
sidén och kunnat ge ett tydligare och 
bättre erbjudande till våra kunder. 
Det har varit avgörande för vår del, 

TEXT: JOAKIM LÖWING

FOTO: BJÖRN LISINSKI

då det gäller att agera fort inom 
IT-branschen.

UNDER VÅREN 2015 gjorde de en 
forskningsstudie på företag i olika 
branscher. Den handlade bland annat 
om hur deras strategi och policy för 
intern kommunikation ser ut och vad 
de har för riktlinjer. Då visade det 
sig att många inte hade någon uttalad 
strategi alls inom det området.

- Vi har fått ett väldigt positivt be-
mötande på vår nya produkt. Den stora 
fördelen är att man enkelt kan utnyttja 
redan befintliga ärendehanteringssys-
tem som Trello, Zendesk och Pipedri-
ve direkt från de meddelanden som 
skickas via mejl eller chat. Vi skapar en 
brygga mellan kommunikationsmedi-
erna och dessa system helt enkelt. På så 
vis kan man fortsätta kommunicera via 
chat och mejl och ändå dra full nytta av 
den överblick och de uppföljningsmöj-
ligheter som finns i ärendehanterings-
systemen.

NAMNET BRITEBACK STÅR för ”B rite 
back” (Be right back – jag är snart 
tillbaka). 

- Vi ville ha ett namn som är lite an-
norlunda och sticker ut, samtidigt som 
det ger en aning om vad vi sysslar med.

Under förra året togs den generella 
plattformen för kommunikation fram 
och den går att skräddarsy efter företa-

Briteback-teamet 
är redan tillbaka, 
i samlad trupp.

Vi håller på och 
startar en filial i 
New York säger 
Johan Åberg.

BRITEBACK - BE RIGHT BACK

att hitta sina egna svar

B

Många företag använder sig av mejl- och chatprogram för intern kommunikation. Men dessa 
är svåra att ha överblick på. Därför har Briteback skapat en app som integrerar mejl och 
chat med befintliga ärendehanteringssystem och ger det bästa av två världar i form av enkel 
kommunikation, överblick och uppföljningsmöjligheter.
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KRÖNIKA

Trender, inspiration och matglädje 

INSPIRATION OCH MATGLÄDJE.

Att vakna varje morgon och veta att idag ska 
jag åka till jobbet och lära mig något nytt, laga 
bröllopsmiddag, åka till Harstorp och hämta 
grönsaker, skriva ny meny, kolla till hjorten som 
snart hängt i 6 dygn mm. Ja, att vara kock är 
stressigt, dumma tider och helt fantastiskt.

Allt började i Kalmar. Jag har haft turen att ha 
en mor som heter Elin som under min uppväxt 
alltid har varit den som har sett till att det var 
hemlagad mat varje dag och på helgerna alltid 
skapat olika goda och trevliga middagar med 
nära och kära vänner. Att komma hem ifrån 
skolan och känna doften av raggmunk måste vara 
det bästa som finns.

Det fanns fler med matglädje i mitt liv, Farmor 
Sara som alltid bjöd på otroligt goda småländska 
kroppkakor eller Sjömansbiff. Sen hade jag även 
Mormor Klara i Blekinge som inte gjorde annat 
en lagade mat där jag oftast tillbringade mina 
sommarlov. Hennes specialiteter var framförallt 
fisk som min Morfar Folke fiskade, flundra, ål 
mm. sen får man inte glömma hennes kalkonmid-
dagar med hela släkten. Så det är inte konstigt 
att jag blev inspirerad och slutligen kock med en 

THOMAS GUSTAVSSON

Kock

dröm om att kanske kunna bli krögare med egen 
restaurang och hotell.

Min karriär började hos min Fars kusin Ronny 
på Byttan i Kalmar där jag jobbade ett år, efter det 
blev det restaurangutbildning, och via kocktjänst i 
flottan, Storgården i Rimforsa och Trädgårdshot-
ellet i Åtvidaberg bara för att nämna några ställen 
så jobbar jag idag som kock på Villan i Åtvidaberg. 
Under tiden på Trädgårdshotellet lärde jag mig 
mycket samtidigt som jag började tävla i matlag-
ning bl.a. OS i Frankfurt för kockar samt i lokala 
och regionala tävlingar.

TRENDER

Mattrender kommer och går, det var inte så länge 
sedan det var trendigt med färdiglagad mat i hem-
men, eller hel - och halvfabrikat på restauranger, en 
tid som jag inte fick uppleva som tur var.

Idag är trenden raka motsatsen, närproducerat 
och närodlat gärna vilt från våra skogar och fisk/
skaldjur från våra sjöar, samt långkok på udda 
detaljer så som tunga, kinder mm. Vi får inte heller 
glömma den nya trenden som sakta men säkert 
sprids i vårt avlånga land, vegankost som inte bara 
handlar om mat utan ett sätt att leva och tänka.

Tyvärr finns den trista färdiglagade maten kvar, 
som idag är bättre men inget man skryter med.

Jag tror att det är den som gör att vi kastar mer 
mat idag, det gör man gärna inte med den mat man 
själv har tillagat.

Min nya grej som jag håller på med är närodlade 
grönsaker, frukt och rotsaker. Jag har ett par som 
heter Sara och Ambjörn som odlar åt mig på sin 
gård Harstorp utanför Björsäter , helt fantastiskt 
och roligt. Inför första året vi började samarbeta, 
2015, fick jag vara med och planera, och bara det 
gör att man brinner lite extra för sitt arbete som 
kock. Som Melker Andersson sa i en intervju i tv 
”kock får man kalla sig om man lagar mat varje 
dag på arbetet, det räck-
er inte att bara ha en 
kockrock på sig”, och 
jag kan bara hålla 
med.   n

SVENSKA KYRKAN
FINNS TILL FÖR DIG
Kyrkan är en slags motvikt 
till den vardagliga stressen.

svenskakyrkan.se/norrkoping
facebook.com/svenskakyrkannorrkoping
Ladda ned vår app Kyrkguiden

Nyckelgatan 9 • LINKÖPING • 013-36 20 90

Vi fl yttar innan sommaren
till Jägarvallen och söker:

FÖRSÄLJNINGSLOKAL ca 600 kvm • BILVERKSTAD ca 500 kvm
PRODUKTIONSLOKAL 500+280 kvm 

SEPARATA KONTORSLOKALER 130 kvm

Nyanställningar omgående • Nybyggd supermodern verkstad
Vi söker dig med stort intresse och ordningssinne.

Kontakta: madelene@jobbusters.se
www.jobbusters.se/lediga-jobb

till våra befi ntliga 
lokaler i Hackefors:Nya hyresgäster

Personal till vår nya bilverkstad i Jägarvallen:

VI ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR:

Tillbehör för husvagn, husbil & båt

MEDLEM I FULLSERVICE-ANLÄGGNING FÖR 
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hotellet. Jag vill vara tillgänglig för 
mina kollegor.

TILL VALBORGSHELGEN ÖPPNAR då 
Norrköpings nya Comfort Hotel pre-
cis vid Strömmens strand i närheten 
av Hamnbron. Tidpunkten är plane-
rad sedan länge.

– Hotellet har planerats länge, långt 
innan jag kom in i koncernen. Redan 
2010 började projekttankarna, men 
finanskrisen försenade det i nästan två 
år. Man tog första spadtaget i septem-
ber 2014. Arkeologisk slutundersök-
ning utfördes våren 2014. 

För oss var det en logisk och 
strategisk placering. Vi har ett hotell i 
Linköping och ett i Nyköping. Vi har 
en hel del stora företagskunder centralt 
som efterfrågat ett hotell i Norrköping. 
Det ligger i tiden. Jag är glad över att 
det blir ett Comforthotell. Det behövs 
ett lekfullt och busigt hotell i stan.

Comfort Hotel är alltså det ”nya lek-
fulla och busiga hotellet” där de blan-
dar delar från 1700-talet och 1800-talet 
med en helt nybyggd del. 

– Vi låter oss själva vara avslappnade 
och personliga. Man behöver inte ha 
kavaj på sig, utan jobbar i jeansskjorta 
och chinos. Man ska inte bli förvå-
nad om man får en ”high five” från 
personalen i stället för ett handslag. Jag 
vill att vår personal ska ge personliga 
tips snarare än vad som står högst på 
”Tripadvisor”. Vi ska vara ett genuint 
och avslappnat hotell.

Personalen rekryterades genom 
videoansökningar, vilket även det är 
originellt och i linje med den målgrupp 
av yngre gäster som hotellet söker.

anna Lidén Blom har redan 
arbetat i servicebranschen i 
halva sitt liv. Hon arbetade 
på en camping utanför Väs-

terås varje sommar från det att hon 
var 14 tills hon var 18 år gammal. 
Hanna Lidén Blom gillar verkligen 
service.

– Service blir en livsstil, säger Hanna 
till Affärsstaden. Att få människor 
glada har alltid varit min melodi, jag 
vill få med folk och sprida energi. Att 
jobba med service är så mycket bättre 
än att sälja en specifik produkt, man 
kan påverka så mycket mer. Man kan 
ge folk helt olika upplevelser, beroende 
på såväl mottagare som givare. Jag har 
en nyfikenhet på människor och vad 
som får just honom/henne glad och lite 
extra varm inombords. Jag har alltid 
varit en nyfiken typ.

HANNA LIDÉN BLOM har gått den långa 
vägen. Hon har jobbat upp sig från en 
praktikplats i receptionen till att nu bli 
vd för ett av koncernens senaste hotell. 

– Jag praktiserade på Clarion i Upp-
sala för ett gäng år sedan. Från början 
jobbade jag de så kallade slitpassen, 
midsommar, jul och nyår. Jag jobbade 
mig upp till en heltid och sen vidare in 
på sälj. Men jag saknade driften och gäs-
terna och fick då möjligheten att kliva 
in som vikarierande receptionschef på 
Clarion Hotel Stockholm. Sen sökte jag 
till det interna management-trainee-pro-
gram som koncernen har och fick en 
plats på Comfort Hotels. Under ett år 
är man sen på olika hotell. När jag hade 
kommit lite längre än halvvägs, så fråga-
de de om jag ville axla det nya hotellet i 

Norrköping, och sjävklart sa jag ja!
 Att hon blev tillfrågad är ett tecken 

på att Hanna Lidén Blom är rätt person 
för jobbet.

– Jag hoppas att de tycker att jag 
gjorde ett bra jobb (skratt). Min sälj-
bakgrund är viktig för en hotelldirektör 
i vår koncern. Sälj och service har 
alltid varit min styrka, vilket jag tror 
är ett vinnande koncept när det gäller 
att driva en hotellverksamhet. Man 
måste våga chansa lite. Sen är jag inte 
rädd för en utmaning och jag har skinn 
på näsan. Det är ett smart drag att ta 
en ny ur internutbildningen. Med rätt 
guidning blir det bra.

HANNA TVEKADE ALDRIG inför det 
utmanande uppdraget.

– Nej, jag tar hellre på mig för myck-
et än för lite. Jag har ofta tänkt på hur 
jag skulle göra om jag skulle driva ett 
hotell själv. Nu fick jag möjligheten att 
göra det ganska tidigt. Det är ingen idé 
att tassa på tå. Det kan inte gå annat än 
rätt eller fel. Så länge som man vet att 
man har människor med sig som tror 
på en, då är man där.

Det interna utvecklingsprogrammet 
bidrog till insikter för Hanna.

– Jag fick lära mig hur man driver 
hotell och några gyllene regler. Jag fick 
bland annat gå dubbelt med en direktör 
i Malmö, som har varit mentor för mig. 
Jag fick lära mig hur det funkar att dri-
va en hotellverksamhet, alltifrån till att 
coacha personal till att få resultat. Jag 
fick ramarna för hur verksamheten ska 
fungera och fick integrera mig själv och 
mitt ledarskap i det. Jag var runt myck-
et på de andra hotellen. Jag fick mycket 

TEXT: DANIEL ATTERBOM

FOTO: BJÖRN LISINSKI

kontakter, tips och råd på olika sätt.
Under traineeåret bodde Hanna 

ofta på hotell.
– Jag bodde runt 200 nätter på hotell, 

så det var ganska skönt att flytta till en 
lägenhet i Norrköping så att man inte 
behöver dela frukost med 200 andra. 
Men nu har jag bott hemma ett tag, så 
jag har hunnit tröttna på att diska och 
tvätta igen.

ETT HALVÅR I NORRKÖPING har inne-
burit nya lärdomar för Hanna.

– Jag har lärt mig att man ska ha bra 
människor omkring sig, så att man inte 
behöver göra allting själv. Man ska inte 
vara rädd för att fråga. Man ska vara 
öppen och ta in en ny stad, återigen 
handlar det om att ha nyfikenheten. 
Jag är en doer, jag hoppar lätt på och 
kör. Det viktigaste är att ta hjälp av 
människor man har omkring sig och att 
de kompletterar en själv. Man ska inte 
göra de sakerna man är mindre bra på, 
utan det man är bra på. Sedan kan man 
fylla på med kunskap från andra. Det 
är ett vinnande koncept.

Hanna vill vara en säljande hotelldi-
rektör som är ute på fältet.

– Man visar vägen för sitt gäng. 
Vi ska fylla hotellet, skapa en skön 
atmosfär, sälja mat och dryck och ha 
konferenser. Jag vill vara med i det le-
det. Om man är ute och träffar folk blir 
det en naturlig försäljning, i motsats till 
dörrknackning. Jag kommer att vara 
synlig och servera kaffe till frukosten, 
hänga i lobbyn på kvällarna och checka 
in lite gäster, jag vill vara med i driften. 
Som direktör har man ett övergripande 
ansvar, men man är också viktig för 

SERVICE SOM
LIVSSTIL

H

Nya Comfort Hotel i Norrköping öppnar sina portar till valborg, 
och det blir ett annorlunda hotell med ”alienlampor” i entrén 
istället för den klassiska kristallkronan, personal i chinos och 
jeansskjortor.  Vi pratade med hotelldirektör Hanna Lidén Blom, 
som redan arbetat halva sitt liv i servicebranschen.
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FAKTA HANNA LIDÉN BLOM

ÅLDER: 28 år.
GÖR: Hotelldirektör för Comfort Hotel i 
Norrköping.
BOR: I city.
FAMILJ: Föräldrar och syskon i Uppsa-
la-trakten, pojkvän i Örebro. 
FRITID: Umgås med vänner och familj. 
Laga, och äta, god mat.

Hanna Lidén Blom 
berättar om hur 
ombyggnationen ska 
fortgå, både gällande 
exteriör och interiör.

Rummen är stilsä-
kert inredda med 
värmande, starka 
färger och snygga 
praktiska detaljer.SERVICE SOM

LIVSSTIL

att hitta sina egna svar

– Vi jobbar mycket med auditions 
inom koncernen, men då handlar det 
oftast om att anställa väldigt mycket 
personal. Nu är det ett litet hotell med 
våra mått mätt. Vi kom fram till att vi 
gör något liknande fast ändå lite annor-
lunda för att få fram de här superser-
vicemänniskorna. Vi bad de sökande 
att skicka ett videoklipp. Vi har fått 
allt ifrån att folk bara har presenterat 
sig själva till egenskrivna låtar och allt 
möjligt. Det har varit en succé. 

DET SKA HÄNGA uppochnedvända 
”aliens” från taket i hotellets entré. 
”Alienlamporna” återkommer i badrum-
men och i sovdelen av hotellrummet 
står en robotformad lampa på bordet. 

– Ja, ”alienlamporna” är hajpade 
redan innan de har kommit upp. Det 
är en lampa som heter Spacewalker. 
De kommer att hänga i en minimodell 
på alla badrum och fem större varian-
ter hänger direkt i entrén, istället för 
en traditionell ljuskrona. Vi kommer 
att trycka mer på lekfullhet och ha en 
annan miljö än traditionella hotell.

På Comfort Hotel i Norrköping 
hoppas de inte enbart på att kunna 
erbjuda sängplatser åt Kolmårdens djur-
parks besökare. Hanna Lidén Blom är 
engagerad i ett nätverk där Norrköpings 
hotelldirektörer samarbetar med Louis 
De Geer för att skapa dragningskraft så 
att fler evenemang lockas hit.

– Vad jag förstått har man haft det 
på gång tidigare. Jag var med på ett 

möte i höstas och vi ska dra igång 2016. 
Jag väntar på en inbjudan. Vi vill fylla 
stan, vi kompletterar varandra även om 
vi är konkurrenter. För att få de stora 
eventen måste vi samarbeta. Om vi har 
en kongress på Louis De Geer med 1 
000 personer fyller vi mer än ett hotell. 
Hur kan vi göra saker tillsammans och 
slippa uppfinna hjulet? Vi är starka 
tillsammans och kan bygga Norrköping 
som destination.

HANNA LIDÉN BLOM HAR SAGT: ”Jag 
tycker att Norrköping förtjänar mer cred 
än vad staden har fått. ” 

– Det är mer en egen referens. Innan 
jag kom in på det här jobbet i augus-
ti/september hade jag ingen koll på 
Norrköping. Det är 1:20 med tåg från 
Stockholm med ett fantastiskt läge vid 
Strömmen. Det är en pärla som många 
missar. De kanske kommer på sommar-
semestern, men det finns så mycket mer. 
Det är en fantastiskt fin stad med stort 
utbud när det gäller teater och musik. 
Och närheten till vattnet så klart!   n

FÖRETAGSSERVICE

BYGGVARUHUSET FÖR DIG SOM ÄR PROFFS.

Linköping, Mörtlösa
Richard Salomonsson, säljare
Mobil: 070-431 09 66
richard.salomonsson@k-rauta.se

Erik Bergman, B2B chef
Mobil: 070 431 09 67
erik.bergman@k-rauta.se

Norrköping, Ingelsta
Andreas Lundell, säljare
Telefon: 011-36 79 51
andreas.lundell@k-rauta.se

Mikael Lindén, B2B chef
Mobil: 070-431 09 45
mikael.linden@k-rauta.se Hitta ditt närmaste varuhus och öppettider på www.k-rauta.se

Vår företagsservice har en särskild avdelning för dig som 
är proffs. Du hittar oss enkelt i varuhuset med ett  
sortiment anpassat efter dina behov. Välkommen in  
på en kaffe så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. 
Här är några förmåner vi erbjuder:

Generösa öppettider
Stora byggårdar
Plockservice
Stort sortiment av både lager-  
och beställningsvaror

Transportlösningar
Rabattavtal
Kunniga säljare
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KONFERENSGUIDEN

Vesterby är med sin närhet till Linköping den idealiska 
mötesplatsen för konferenser och möten i härlig natur- och 
herrgårdsmiljö. Vi skräddarsyr också helhetslösningar just 
för ert speciella tillfälle.
 Här kan ni kombinera er konferens med ett stort urval 
av aktiviteter t.ex. prova-på golf, matlagningsafton, kluriga 
femkamper, kanotpaddling, dryckesprovningar, mm. Vårt 
omtyckta kök lagar högkvalitativ mat från grunden av 
säsongens bästa råvaror. Maten njuter ni av i en vacker miljö 
med bästa service. I Herrgårdsbyggnaden finns 12 st. härligt 
ombonade rum med totalt 24 bäddar och i våra gästlängor 
finns totalt 20 dubbelrum. Vi har flera olika konferensloka-
ler, det största upp till 50 personer, och vi har ett stort antal 
grupprum om så önskas. Alla rum kan mycket enkelt anpas-
sas efter ert behov med möblering och utrustning.

Förmånliga priser

Dygnskonferens från 1 440 kr/person exkl. moms
Dagskonferens från 338 kr/person exkl. moms

För bokning/offertförfrågan välkommen att ringa 
013-36 22 50 eller maila vesterby@landerydsgolf.se
www.landerydsgolf.se

Konferens i herrgårdsmiljö på Vesterby

VILL NI VARA MED
OCH SYNAS HÄR?
Kontakta oss så berättar vi mer om 
möjligheterna för er att kontinuerligt synas 
bland beslutsfattare i regionens näringsliv. 

Peter Nordlander
0708-21 45 95, peter@affarsstaden.se

Roger Ossmin
0703-14 94 86, roger@affarsstaden.se

Calle Östling
0707-47 20 60, calle@affarsstaden.se
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En rogivande miljö är lika viktig som tekniken. Hos oss finns en 
atmosfär som lockar fram det bästa hos konferensdeltagare.
All tänkbar utrustning finns i våra konferensrum, 5 stora och 13 
grupprum i olika storlekar. Stort utbud av aktiviteter som kan 
beställas vid bokningen. Läs mer om erbjudanden och arrange-
mang på vår hemsida eller ring oss och låt oss specialutforma ett 
förslag för just Era önskemål.
Skönbergagatan 35, 0121-109 00, www.soderkopingsbrunn.se

SÖDERKÖPINGS BRUNN

Välkommen till välsmakande & kreativa möten på Ves-
terby i herrgårdsmiljö. En lysande plats med bästa service- 
& omtanke för er konferens & fest. Här har vi skapat den 
ideala mötesformen för ledningsgruppen med avskildhet & 
integritet. Vårt omtyckta kök lagar maten från grunden av 
säsongens bästa råvaror. Vi finns 25 min från Linköping. 
Dygnskonferens från 1440 kr/pers exkl. moms. För bok-
ning välkommen att ringa!
013-36 22 50, vesterby@landerydsgolf.se, www.landerydsgolf.se

LANDERYD GOLFKLUBB - VESTERBY

Loka Brunn ligger vackert 3 mil norr om Karlskoga, i Bergsla-
gens natur mellan sjöarna Södra och Norra Loken. Här möts 
ni i en historisk miljö med modern teknik, 100 nyrenoverade 
rum, Vattensalongen med bad- och spaupplevelser och tas om 
hand av personal som älskar värdskap. Loka Brunn ägs och 
drivs av familjen Spendrup och erbjuder möten upp till 220 
personer. Inspireras av våra möteskoncept som Spakonferens, 
Naturliga Möten eller Bryggarkonferens.
Loka Brunn, 0591-631 00, www.lokabrunn.se

LOKA BRUNN
Välkommen till Linköpings nya mötesplats!
I Mjärdevi Science Park har en nyrenoverad mötesplats 
formats. Här möts konferensgäster av en genuin känsla av 
modern inredning och personlig service. Flexibla konfer-
enslösningar med den senaste tekniken - upp till 450 delt-
agare.Vi erbjuder en helhetsupplevelse - vårt måltidsutbud 
är något utöver det vanliga och allt tillagat i vårt moderna kök.
010-250 60 11, collegium.se@sodexo.com,  
www.sodexomeetings.se/collegium

COLLEGIUM KONFERENS
Himmelsby Gårdshotell ligger vackert beläget på Öst-
götaslätten, endast 7 min från E:4an. 
Vi har allt ni behöver för att er nästa konferens ska bli en 
succé. Högklassiga konferensrum, SPA-avdelning inom- och 
utomhus samt Gourmékök som får era smaklökar att dansa. 
Dagkonferens 295kr/pers exkl. moms
Lunch-Lunch från 1495kr/pers exkl. moms
Himmelsby Gårdshotell • Himmelsby Norrgård 
013-331244 • www.himmelsbygardshotell.se

HIMMELSBY GÅRDSHOTELL

Mitt i Industrilandskapet i Norrköping och precis intill Cen-
tralstationen i Linköping ligger Östsvenska Handelskammarens 
Kammarforum. Moderna konferenslokaler med hög service 
där du har möjlighet att nätverka med regionens beslutsfattare. 
Rum från 4 -90 sittplatser som är utmärkta miljöer för bland 
annat frukostseminarier och mingel.
Boka på kammarforum@east.cci.se 011-196990

KAMMARFORUM

Med utsikt över Stångån och ljuset flödande in genom  
panoramafönster finner ni alla förutsättningar för ett energi- 
givande möte. Måltiderna som är något extra, tillagas av 
vårt Whiteguide prisade kök och serveras i hotellets restau-
rang Modmed. Här finns 11 moderna mötesrum för upp 
till 50 personer och 216 hotellrum om ni vill bo över i 
samband med mötet. Varmt välkomna! 
Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping Tel: 013-495 54 14, 
meeting.linkopingcity@scandichotels.com ,www.scandichotels.se

SCANDIC LINKÖPING CITY
Scandic Nord är ett attraktivt val med sitt lättåtkomliga 
läge och fri parkering precis runt knuten. Med värme och 
stor servicekänsla hjälper vi dig att skräddarsy ditt konfer-
enspaket. Vårt omtyckta restaurangkök serverar er god och 
välsmakande mat i en nyrenoverad och ombonad restau-
rangmiljö. Vi erbjuder 11 mötesrum för upp till 110 per-
soner. Hotellet har 151 fräscha rum. Välkomna att boka!
Tel: 011-495 55 14
meeting.norrkopingnord@scandichotels.com

SCANDIC NORRKÖPING NORD

Vi vet hur viktigt inspirerande miljöer, sköna sängar, god 
mat och personlig service är för kreativa idéer och bra 
beslut. Här möts ni av en inspirerande miljö utan stress 
med fokus på mat och vin i kombination som utmanar 
dina smak- och doftsinnen. Grythyttans Gästgivaregård 
ägs och drivs av familjen Spendrup och erbjuder 54 indi-
viduellt inredda hotellrum, unika mötesrum perfekta för 
ledningsgrupper samt en spännande vinkällare.
Grythyttan, 0591-633 00, www.grythyttan.com

GRYTHYTTANS GÄSTGIVAREGÅRD



34

en pågående digitalisering-
en vänder upp och ned på 
den värld som företagen 

tidigare har varit vana vid. Allt från 
utvecklingsprocesser till organisation 
och ledarskap är i ständig föränd-
ring. Det ställs nya krav, arbetssätten 
ser annorlunda ut och tempot är 
högre. Designbyrån Doberman har 
valt att göra nya saker på nya sätt.
– Många har idéer om hur man kan 
göra sin organisation bättre, men 
man måste göra något av idéerna 
också, annars betyder de ingen-
ting. För oss är det viktigt att ha en 
innovationskultur inom företaget och 
om inte ledarna anammar innova-
tionskulturen kan inte heller våra 
medarbetare göra det, säger Dober-
mans vd, Klara Adolphson.
 Sverige har väldigt många starka 
företag och varumärken och ligger 
dessutom i topp när olika länders 
innovationsförmåga rankas. Klara 

Adolphson menar att platta struktu-
rer kan vara en anledning till det.
– Platta strukturer skapar öppenhet 
och tillit och de två grejerna är också 
huvudingredienserna i det vi kallar 
innovation, säger hon.
 Men för att lyckas nå framgång i 
dagens digitaliserade samhälle måste 
man arbeta på ett annorlunda sätt 
jämfört med tidigare. Saker och ting 
utvecklas inte linjärt, från punkt a 
till punkt b, längre. Istället råder det 
ett slags kaos där utvecklingsproces-
sen inte har några tydliga start- och 
slutpunkter.
– Vi måste omfamna kaoset, för det 
går inte att hålla tillbaka det. Gör 
man stora språng i utvecklingen, 
som digitaliseringen möjliggör, får vi 
ett prototypsamhälle. Det innebär ett 
kaos där saker och ting utvecklas lite 
huller om buller, säger Klara.
 För att kunna omfamna kaoset 
menar hon att man ska tänka cupca-

kes istället för tårta. Man ska våga 
lansera något bit för bit, även om det 
är inte är helt färdigt.
– Då kan man göra små förändringar 
under processens gång, för att till 
slut hamna där man vill. Bakar man 
en hel tårta som ingen gillar måste 
man slänga den och lägga precis lika 
mycket arbete på nästa tårta, som 
man inte heller vet om någon gillar. 
Bakar man istället tio cupcakes med 
olika smaker kan man, med mindre 
arbete, ta reda på vilken som är 
populärast och sedan satsa på den, 
förklarar Klara.
 En annan sak som ledarna på 
Doberman vurmar för är att man 
ska ta leken på allvar. Faktum är 
att lek har visat sig ha en avgörande 
betydelse för hur bra man löser olika 
uppgifter i krävande situationer.
– Lek skapar öppenhet och tillit, vil-
ket bidrar till att vi klarar av att lösa 
svårare uppgifter. Leken utvecklar 

också en empatisk förmåga och är 
ett bra sätt att få fler personer att bli 
involverade. På Doberman har vi un-
der flera år byggt vår budget i lego. 
Alla medarbetare deltog och bidrog 
med sin kompetens i något som de ti-
digare tyckte var ganska trist. Nu har 
vi tröttnat på legot och kommer att 
bygga budgeten i Minecraft istället, 
berättar Klara Adolphson.   n

D

KLARA ADOLPHSONS TIPS FÖR ATT 

BLI EN INNOVATIONSLEDARE:

• Tänk att du är Madonna. Hon är 
känd för att hela tiden förnya sig.
• Våga säga: ”Jag vet inte.” Våga 
vara trygg i ditt ledarskap.
• Ta hjälp av yngre generationers 
kompetens.
• Led jämställt. Alla medarbetare är 
inte likadana.
• Skapa oväntade möten.

TEXT: MARTIN HENNINGSSON

FOTO: NILS PETTER NILSSON

OMFAMNA
KAOSET OCH 

TA LEKEN
PÅ ALLVAR

Dobermans vd Klara Adolphson om  
innovation och digitalt ledarskap
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hotellstrand.se • 011-16 99 00
Drottninggatan 2, Norrköping

HERRGÅRDSKÄNSLA
MITT I NORRKÖPING

Ett andra hem. För möten, övernattningar 
och afternoon tea
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BULGARIEN 

Sunny Beach och Golden Sands är de 
mest besökta charterorterna i Bulga-
rien och här badar du i Svarta havet. 
Stranden vid Sunny Beach är exempel-
vis sju kilometer lång och 150 meter 
bred. Stranden vid Golden Sands är 
inte fullt lika lång. Bulgarien är ett 
av de billigaste länderna i Europa att 
turista i med ungefär hälften av pris-
nivån jämfört med Sverige. Här får du 
en trerätters måltid för två personer 
för under 200 kronor och en öl för tio 
kronor. En bulgarisk leva står enligt 
nuvarande växlingskurs i 4,80 kronor.
 Vid Sunny Beach finns boende 
på hotell från 114 kronor natten 
(fyrstjärniga Ivana Palace) för två 
personer. Vid Golden Sands hittar 
du boende från 112 kronor natten 
(Tango). Flyg med Turkish Airlines 
från Arlanda går att hitta för 2 000 
kronor tur och retur per person. Både 
Sunny Beach och Golden Sands var 
platser dit sovjetmedborgarna åkte på 
semester innan glasnost.   n

EGYPTEN 

Utrikesdepartementet har undantagit 
Kairo, Alexandria, Luxor och turist-
orterna vid Rödahavskusten från det 
reseförbud som tidigare fanns. Rör 
du dig utanför dessa områden vid ett 
besök i Egypten gör du det på egen 
risk. Eller som Utrikesdepartementet 
uttrycker det: ”Utrikesdepartementet 
avråder från icke nödvändiga resor 
till övriga Egypten med undantag 
för …” Bokar du däremot en all 
inclusive, till exempelvis Hurghada, 
kan du göra ett klipp. Vad sägs om 
åtta dagar på fyrstjärniga Mercure 
Hurghada för under 5 000 kronor 
per person? Som längst har du 300 
meter till stranden, lite beroende 
på vilket rum du får. Observera att 
alkohol endast finns på hotellen och 
restaurangerna, inte i matvarubu-
tikerna. För den som vill och vågar 
finns dagsutflykter till både Luxor 
och Kairo. Besök pyramiderna och/
eller värdens största utomhusmuse-
um i Luxor.   n

THAILAND 

Det här är svenskens favoritdesti-
nation nummer ett och söker man 
sig bort från de allra mest populära 
turiststråken blir det också billigt 
att turista. Här får du en hambur-
gertallrik för 20 kronor och en läsk 
för under fem kronor. Vågar du testa 
streetfood hamnar prislappen på 
ungefär samma nivå som för en läsk. 
Ett tips är att äta på de ställen som 
har flest kunder. Då är det ruljans på 
maten och mindre risk att du drabbas 
av Montezumas hämnd. Att hålla sig 
under 100 kronor per dag och person 
vad det gäller mat är alltså inga större 
problem i Thailand.
 Ett prisexempel på billigt boende är 
bungalow hos Bangpo Village i Koh 
Samui som kostar 156 kronor natten 
och då ingår frukost. Väljer du att 
flyga med ryska Aeroflot från Arlanda 
med två mellanlandningar – Mosk-
va och Phuket – går det att hitta en 
flygstol för under 7 000 kronor om du 
väljer utresa i slutet av oktober.   n

Är plånboken tunn efter alla helger? Så kan det tyvärr vara ibland och därför 
har vi på reseredaktionen tittat närmare på var du får mest för pengarna när 
du reser utomlands.

TEXT: ULF HJELTING

POLEN 

Jämför man pris mellan Warszawa 
och Stockholm är det minst 40 pro-
cent billigare i den polska huvudsta-
den. Tar man sig dessutom utanför de 
större städerna blir det ännu billigare 
att turista. Åker du med polska Wizz 
Air från Skavsta finns det biljetter 
från 339 kronor enkel resa och retur-
biljett från Warszawa Chopin från 89 
kronor. Ett boende för två personer 
en weekend på fyrstjärniga Hotel 
Lord i Warszawa går att hitta för 
under 1 000 kronor per person.
 En polsk zloty är värd 2,15 kronor i 
dagsläget och kostnaden för en måltid 
på restaurang ligger på mellan 12 och 
65 kronor beroende lite på vad och 
var du äter. En riktigt lyxig brakmid-
dag landar på cirka 170 kronor. Vill 
du dricka inhemsk polsk öl kostar 
den mellan tio och tjugo kronor, och 
en drink får du för mellan 20 och 
35 kronor. Att turista i Polen är i 
dagsläget alltså väldigt skonsamt mot 
plånboken.   n

HÄR FÅR DU MEST FÖR PENGARNA

Hurgada, Egypten.

Sunny Beach, Bulgarien.Warszawa, Polen.
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TEXT: MAGNUS JOHANSSON  ILLUSTRATION: ANNIKA GIANNINI

”DU KAN VÄL SKICKA EN 
OFFERT PÅ DET HÄR?”

Du lämnar offert på offert men utan att veta var du har kunden 
och åt vilket håll det kommer gå. Offerskrivande är tidskrävande 
och du får även jaga kunden för att höra vad de tycker ditt förslag.
Lär dig knepen för att få dina offerter att bli mer lönsamma.

SÄLJSKOLA

”DU KAN VÄL SKICKA EN OFFERT PÅ DET HÄR!”, 
säger kunden. Säljaren tänker jippiee! Rusar till 
kontoret och säger att kunden är jätteintresserad. 
Kunden vill ha en offert. Men vad är det egentligen 
säljaren har fått? Nada! Ingenting!

Risken är stor att säljaren nu gör en offert, sän-
der den in i ett svart hål – kundens mailbox!

Nu får säljaren lägga tid på att jaga kunden 
för att höra vad kunden tycker om förslaget. Min 
erfarenhet är att om säljaren får tag på kunden 
säger de något i stil med:

”Åh, jag har inte hunnit titta igenom din offert. 
Kan vi göra så att jag ringer när jag läst igenom den?

Inget engagemang eller commitment från 
kunden, varför ska du lägga din dyrbara tid på att 
göra en offert?

PROVA ATT GÖRA SÅ HÄR ISTÄLLET: Innan du läm-
nar kunden ska du helst ha bokat nästa möte. Jag 
brukar, efter att ha sammanfattat innehållet och 
fått behoven bekräftade, avsluta möten med:

”Nu går jag hem till kammaren och funderar på 
en lösning och hur den kan se ut i detalj. Men jag 
skulle vilja att vi träffas en gång till för att se om 
jag uppfattat allt rätt. Det tar bara en halvtimme.”

Nio gånger av tio har jag nästa kundmöte bokat. 
Jag har kontroll på processen och vet att offerten 
kommer att behandlas, och hur.

Om beslutsfattarna är flera kan jag försäkra mig 
om att samtliga är där innan jag presenterar en 

offert. Jag slipper då förlita mig på min kontakt-
persons förmåga att sälja min tjänst till andra 
beslutsfattare.

Vem kan min produkt bäst, jag eller kunden?
Jag måste skicka en offert!
Det finns alltid undantag som bekräftar regeln.

HÄR ÄR TVÅ DÄR OFFERTUTSKICK GÄLLER:

• Kunden har en tydlig inköpsprocess, exempel-
vis vid offentlig upphandling, där det krävs att 
man skickar in en offert eller anbud.

• Om det av en eller annan anledning inte är 
ekonomiskt försvarbart att besöka kunden två 
gånger.

SOM TILL EXEMPEL: Affären är inte tillräckligt 
stor, din tid kostar mer än vad affären är värd. 
Om resan till kunden är lång är det kanske inte 
motiverat med ett besök, varken tidsmässigt eller 
ekonomiskt.

Om du måste sända offert – gör så här:
Kom överens med kunden om när du ska sända 

offerten. I god tid innan deadline ringer du kun-
den och säger:

”Hej, det är … från … Vi kom ju överens om att 
jag skulle skicka en offert. Jag sitter precis med 
den nu och tänkte fråga, visst var det så att ni…
(behov/situation) och ni ville ha (lösning)… Bra, 
då har jag uppfattat er rätt. Jag skickar offerten 

inom kort. Vad ser du som ett nästa steg i utvär-
deringen av vårt förslag?”

MED DENNA METOD har du återigen bekräftat och 
kanske förstärkt behovet hos kunden och i förväg 
fått accept på lösningen du tänker föreslå. Du har 
visat att du förstått vad som är viktigt för kunden

och fått viktiga beslutskriterier bekräftade.
Du har förberett kunden på att din offert kom-

mer inom kort vilket ökar chansen att de faktiskt 
läser den. Du har tagit kontrollen genom att be 
om ett commitment för nästa steg.   n

Magnus Johansson, EQP Business School – har 20 års erfarenhet av 

personlig försäljning och är författare till säljboken ”Myror kan fånga 

elefanter”. Magnus har under de senste åren framgångsrikt utbildat 

säljare i de flesta branscher. Med en stor mängd nöjda kunder i bagaget 

tillhör Magnus idag en av de bästa och mest eftertraktade föreläsarna 

inom området försäljning.
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STOCKHOLM

Som den tredje och sista delen av 
den månatliga serien Människa 
och natur – Klimatförändringar-
nas historia presenterar Världs-
kulturmuseerna ett föredrag om 
ekostäder. Hela denna serie har 
ställt frågan om hur människan och 
naturens samexistens har påverkat 
vårt klimat och samhällsutveckling-
en historiskt sett. Deras mål är att 
hitta sambandet mellan människan 
och naturen.
 Evenemanget i april är ägnat åt 
hållbara städer med fokus på de 
hundratals ekostäder som planerats 

i Kina. Anna Hult, stadsplanerare på 
KTH, hjälper oss med att bli infor-
merade om hur samtidens ekostadsi-
deal ser ut internationellt, då kanske 
i Sverige och i Kina speciellt. Vad 
ser man för fördelar, eventuella 
nackdelar och hur går tankarna när 
det kommer till stadsplanering.
Vi saluterar Världskulturmuseer-
nas initiativ att rikta lampan emot 
klimatförändringarna, förmodligen 
vår tids stora ödesfråga.

Ekostäder, Östasiatiska Museet,  
12 april.  n

EKOSTÄDER

STOCKHOLM

Stockholm, eller mer specifikt om-
rådet runt Jarlaplan, har äntligen 
belönats med ett autentiskt franskt 
brasserie.
– Vi kände att det saknades ställen 
i Stockholm som serverade det 
genuina franska köket i en opreten-
tiös och vardaglig inramning. På 
Balzac är det enkelt att droppa in 
för några ostron eller en omelette à 
la minute, säger restaurangägaren 
Bogdan Monciu.
 Menyn har skapats i samarbete 
med gastronomiska konsulten Her-
man Rasmuson och Rikard Hult, 
tidigare ägare av L’Epicurien i Albi 
i södra Frankrike.

Odengatan 26
Brasseriebalzac.se   n

AVSLAPPNAD
FRANSOS

TEXT: AUSTIN MALONEY

STOCKHOLMSKOLL

TEXT: AUSTIN MALONEY
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STOCKHOLM

Besökare till den årliga konstnärs-
drivna konstmässan Supermarket 
kan som vanligt förvänta sig ett brett 
utbud av konst i alla möjliga former 
och storlekar och förutom det även 
ett väldigt varmt välkomnande. Man 
behöver inte ha på sig exklusiva 
skor eller ha en universitetsexamen i 
konsthistoria för att ha behållning av 
spektaklet, och priserna är dessutom 
också vänliga nog till att vi vanliga 
dödliga har råd att köpa något. Detta 
speglas också i publiken – mässan är 
vanligtvis fullsatt och väldigt populär.
 Årets version av Supermarket Stock-
holm Independent Art Fair firar tio-
årsjubileum och tanken med mässan 
är som alltid att den ska vara en plats 
där gallerier och konstnärer kan hitta 
samarbeten. Namnet är för övrigt en 
vink mot den lite mer exklusiva årliga 
mässan med namnet Market.
– Vi jobbar med att highlighta galle-
rier och andra initiativ som drivs av 
konstnärerna själva, säger Andreas 
Ribbung, en av de tre projektledarna 
bakom projektet.
– Till att fira tioårsjubileet har vi valt 
att fokusera på den konstnärsdrivna 

scenen, för att se vad som har hänt 
genom de senaste tio åren och hur det 
ser ut på scenen idag, fortsätter han.
Årets evenemang lovar ett brett 
spektrum av internationell modern 
konst som hämtats in från precis hela 
världen. Förra året, som var det första 
i nuvarande lokalen Svarta Huset, 
var det några utställare som verkligen 
bidrog med energi, såsom det syriska 
galleriet som kom med konst som 
skapats i det krigshärjade landet.
 Nu i 2016 kommer vi se över 60 
konstnärsdrivna gallerier från över 
30 städer presentera deras konst på 
Supermarket. Några av besökarna 
värda att nämna är Galeria Raczej 
från polska Poznán, Intimnoe Mesto 
och Luda Gallery från St. Petersburg.
– Vi är väldigt stolta att vara Skandi-
naviens mest internationella konst-
mässa, och över att erbjuda en bred 
spännvidd av perspektiv på vårt fram-
tida samhälle, berätta Meggi Sandell, 
en av de andra projektledarna.

Upplev konsten och det kreativa 
kaoset på Supermarket Art Fair, 21-24 
april, Svarta Huset vid Telefonplan.   n

SUPERMARKET

TEXT: AUSTIN MALONEY

På restaurangen på bildkonstmu-
seet Fotografiska spelar proteinen 
andrafiolen efter det lokal- och 
säsongsproducerade. Den om-
kastningen i matfilosofi påverkar 
nu också Fotografiska Bar, där 
alkoholen kliver åt sidan till förmån 
för ekologiska och alkoholfria 
cocktails.
 Bakom konceptet står bartendrar-
na Richard ”Chille” Man och Elias 
Wennberg som har skapat drink-
menyn i samarbete med Fotofrafis-
kas kockchef Paul Svensson.

Stadsgårdshamnen 22
fotografiska.eu  n

STOCKHOLM

HÄLSOBAR
TEXT: MICHA VAN DINTHER
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à la carte guiden 
STÅNGS MAGASIN 
Vi vill att våra gäster ska få uppleva det vi passionerat tror på. Grunden 
till vår filosofi är; en naturligt producerad gröda som är skördad efter dess 
naturliga mognadsprocess, kött från naturligt uppfödda djur hos bönder i 
vår närhet och fisk från hållbara bestånd. Här är kvaliteten lika viktig som 
tillagningen, vi tar hänsyn till råvaran och vill framhäva den renodlade 
smaken. Bra råvaror som behandlas med den respekt de förtjänar blir en 
smakupplevelse.

Mat och dryck ska förhöja varandra och vår sommelier strävar alltid ef-
ter nya smakkombinationer. Dryckeslistan utformas med stort intresse och 
engagemang och precis som råvarorna och menyerna är dryckerna levande 
och förändras över tid. 

Stångs Magasin är en KRAV-certifierad restaurang vilket innebär att vi i 
största möjliga mån använder ekologiska hållbarhetsmärkta råvaror och 
produkter. Våra leverantörer är främst lokala.

Restaurangen har historisk charm och är unikt belägen i vacker natur vid 
Stångån i centrala Linköping. Hos oss avnjuter man middag med företaget, 
en romantisk middag för två, en lunch på vår brygga en varm sommardag 
eller i all enkelhet ett glas vin i loungen.

På förfrågan kan vi hjälpa dig med minikonferensen, företagsmiddagen 
eller andra festligheter för dig privat eller för ditt företag. I vår glasveranda 
kan man, med ett sällskap på upp till 30 personer, anordna mindre kon-
ferenser eller festligheter i ett slutet sällskap. Vid förbeställning finns även 
möjlighet till affärslunch och mat för avhämtning.

Södra Stånggatan 1, Linköping, Tel: 013-31 21 00
www.stangsmagasin.se
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SHINNORI
Besök Japan utan att lämna Linköping!
ShinNori är Östergötlands nykomling i WhiteGui-
de 2016. Japan på Ågatan!
För såväl nybörjare inom den österländska gastro-
nomin som hemlängtande japaner – alla kan få 
njuta av hög kvalité, enkelhet och den klassiska 
smaken från det japanska köket. Lunch, middag, 
provningar, yakiniku-bord – kom och koppla av 
med vänner och bekanta precis som man ofta gör 
i Japansk kultur.
Ps: Håll uppsikt över lanseringen av vår foodtruck! 

Ågåtan 28 (våning 2), Linköping
013-13 01 33 www.shinnori.se

STÅNGS MAGASIN
Vårt kök bygger på att framhäva den renodlade 
smaken i naturligt framställda säsongsbaserade rå-
varor. Såsom råvarorna och menyerna, förändras 
även dryckeslistan över tid. Vi är KRAV-certifiera-
de och använder ekologiska och hållbarhetsmärkta 
produkter från lokala leverantörer, i största möjliga 
mån. Vi erbjuder lunch och á la carte och under vin-
tern vår julbordsbuffé. Vi hjälper dig med minikon-
ferensen, företagsmiddagen eller andra festligheter. 
Vi har också affärslunch och avhämtningslunch.

Södra Stånggatan 1, Linköping, Tel: 013-31 21 00
www.stangsmagasin.se

RISTORANTE DA VINCI
Da Vinci är en genuin italiensk restaurang och bar 
med stora ambitioner att tillfredsställa allas önske-
mål. Med en vällagad italiensk a la carte- meny hopp-
as vi få ta hand om er och göra kvällen speciell.
Den totala upplevelsen ser vi som det viktigaste.
Gäller det konferens eller festlokal står vår höga kom-
petens till ert förfogande. Vi anordnar matlagnings-
kvällar, vinprovningar, avsmakningsmenyer mm.
Vinprovarafton med 5-rätters middag fredag 15 april.

Bielkegatan 1, Linköping (nära järnvägsstationen 
och Saab arena) tel. 013-12 12 12 
www.ristorantedavinci.se

STÅNGS MAGASIN

RESTAURANG MODMED/SCANDIC
På entréplan i hotell Scandic Linköping City, vackert 
beläget vid Stångån, finner du en av Östergötlands 
bästa restauranger, ModMed. Här i den moderna, 
avslappnade miljön njuter man av det bästa av mat 
och dryck och av den fina utsikten genom panora-
mafönstren mot Stångån. Med goda omdömen för 
både mat och service i ”White Guide – Sveriges bästa 
restauranger” arbetar vi med hjärta och kreativitet, 
för att göra våra gästers upplevelse minnesvärd. 

Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping
Tel:  013 495 54 00
www.modmed.se

BK LIVING ROOM
Linköpings egna vardagsrum mitt på Ågatan.
Med sköna soffor, trivsamma miljöer och öppen eld 
skapar vi den hemtrevliga känslan och tillsammans 
med vår genomtänkta meny blir upplevelsen total.
Populär Afterwork på fredagar mellan 16.00-19.00 
med erbjudande på utvalda rätter och drycker.
Öppet tisdag till lördag.

Ågtan 47, Linköping
Boka bord på 013-100 111 eller via hemsidan:
www.bklivingroom.se

VILLAN – ÅTVIDABERG
Vår restaurang kan ta emot upp till 100 gäster, upp-
delat på 4 matsalar. Vi håller öppet vardagar för 
lunch 11.30-14.00 samt efter förbeställningar för 
små och stora sällskap. Nedanför Villan precis vid 
vattnet ligger vårt konferensrum ”Sjökrogen”, det-
ta nyttjar vi även som festvåning.Vår miljö passar 
utmärkt för högtidsmiddagar såsom bröllop, födel-
sedagar och andra festliga arrangemang. Villan är 
alltid öppen två timmar före respektive två timmar 
efter Åtvidabergs FF:s hemmamatcher. 

www.villanatvidaberg.se
tel. 0120-12008
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Nice.

TEXT: PAUL DAHLGREN

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

NICE
Nice bjuder, bra klimat, sol, havet, promenaden, palmerna, 
sevärdheter, shopping, rosévin men också god och genuin 
fransk/italiensk mat. Du kan varje dag året runt ta del av 
Nice mycket speciella och berömda ljus, vilket i alla tider 
lockat konstnärer, kungligheter och andra besökande. 

rivsamt är att ströva runt 
i Nice och känna dess 
speciella atmosfär. Cours 
Saleya bör besökas tidigt på 

morgonen med dess blomster- och 
matmarknad. I Gamla Stan finns de 
flesta barer och restaurangerna samt 
de mest pittoreska butikerna.  Den 
väldiga strandpromenaden är mycket 
levande, med en härlig puls dygnet 
runt.  

LA MERENDA-STAMSTÄLLET

Mitt stamställe vid besöken i Nice är 
La Merenda. Mästerkockar och mat-
skribenter från hela världen besöker 
denna enkla trattoria med 24 stolar 
i Gamla stan. Motivet är att i köket 
står, ensam och majestätiskt, Domini-
que Le Stanc, tidigare ansvarig kock 
för välkända Negresco. 
 Den provencalska menyn, uppskri-
ven på en svart tavla, har beroende 
på årstid att antal helt suveräna 
rätter. På våren beignets, tomatpa-
jen, ratatouillen, samt delikata petit 
farcies, gratinerade tomater, lökar och 
paprika fyllda med kalvfärs. Under 
hösten lökpajen Tarte de Menton och 
Daube de beuf a la Provencale, biff 
långkokt i rödvinssås. Det smakrika 
köttet fullständigt smälter i munnen. 
Året runt finns alltid, min och mång-

as favorit, Pasta Pistou med basilika, 
gruyèreost och olivolja, så enkelt men 
så fantastiskt smakfullt!
 La Merenda är en restaurang av 
högsta rang, mycket väl värd en egen 
resa.

LE BISTROT D’ANTOINE - PROVENCALSKT

En bra och trevlig restaurang med 
mycket god Provensalsk mat är Le 
Bistrot d’Antoine. Det råder en härlig 
stämning i matsalen och uteterrassen 
är en del av livliga rue de la Prefectu-
re i Gamla stan. Bord bör bokas båda 
lunch och middag.
 På våren är deras Caprese sallad 
med tomat, basilika och mozzarel-
laost ett måste tack vare den egna 
dressingen gjord på mozzarellajui-
cen. Tartaren på räkor och avokado 
med Rhode islandsås tillhör hösten. 
Dagens special kan vara bläckfisk, 
fläskstek, tonfisk eller något annat 
smakfullt. Rekommenderas.  
 Le Bistrot d’Antoine serverar idag 
den bästa provencalska maten i Nice. 

OLIV & ARTICHAUT-INNOVATIVT

Vi möts av en mindre bar, med ett 
stort drinkutbud, samt ett öppet kök. 
I det lilla köket lagar kocken och 
ägaren Thomas Hubert Nice mest 
innovativa maträtter. Matsalen, oftast 

fullsatt, tar bara emot ett tjugofemtal 
förväntansfyllda gäster. Med gläd-
je har vi ätit pilgrimmsmusslorna 
på planka med sallad och raviolin 
spetsad med gåslever. En specialite är 
risotton med oliver, jordärtskocka och 
parmesan. Krämig och smakrik men 
mycket mäktig. Thomas driver också 
en charkuteributik så köttet är perfekt 
även om vi avstår från att äta kanin. 
Husets brownie med fruktsås är ett 
säkert val där vi också ätit en frisk 
citronsockerkaka med vaniljglass och 
hallonsås.
 Innovativa Thomas Hubert och 
Oliv & Artichaut är en restaurang på 
uppgång.

JAN-STJÄRNKROG 

Idag har, efter ett stort stjärnfall de 
senast åren, bara fyra Nicerestau-
ranger Michelinstjärnor. Ensam med 
två stjärnor är lyxhotellet Negrescos 
flaggskepp Le Chantecler. 
 På väg mot sin första stjärna är syd-
afrikanen Jan Hendrik med sin krog 
Jan. Tillsammans med chefskocken 
Kevin Grobler erbjuds varje kväll en 
sexrättersmeny baserad på säsongens 
bästa råvaror. Aptitretaren kan vara 
en sellerisoppa med ett pocherat ägg 
och den första rätten en smakfull 
carpaccio på mört charolais kött med 

socca och parmesan. Detta följs av 
lax med hummersås och chorizo, fak-
tiskt gott. De halstrade pilgrimsmuss-
lorna med tunt skivad rödbeta var en 
delikatess. Ankan var grillad perfekt 
rosa med ett knaprigt karamelliserat 
skinn och selleripuré. Överraskande 
gott. 
Efter en frisk äppleis kom en planka 
med fyra korrekt tempererade och 
väl mogna ostar. Comtén en särskild 
njutning. Desserten en apelsin- och 
cocosmousse i en apelsinsås med 
flarn. Friskt och god avslutning. Visst 
kommer restaurang Jan att få sin 
eftertraktade Michelinstjärna.   n

FAVORITER I NICE

La Merenda
www.lamerenda.net

Le Bistrot d’Antoine
www.facebook.com/pages/Le-Bi-
stro-D-Antoine

Oliv & Artichaut 
www.oliveartichaut.com

Restaurant Jan
www.restaurantjan.com

T
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GILLA OSS PÅ
 FACEBOOK! Probably the best 

sportsbar in your world!

Prova dart gratis med hjälp 
av Linköpings Dartklubb. 

Välkommen!

Boka en helkväll på The Champ och 
spela femkamp med vännerna, teamet 

eller din värsta konkurrent!

FINT

FÖRSTAPRIS 

TILL 

VINNAREN!

DART- 
KVÄLLAR!

Onsdagar mellan kl. 18-21 är

FOTBOLL • BOXBOLL • BASKET
AIrHOCKEY • BOrDTENNIS • DArT

bokA: 013-14 14 34

välj mellan:

www.thechamp.nu • Längst ner på Storgatan
Boka bord på info@thechamp.nu eller 013-141434

                     

www.beacharena.se 

info&beacharena.se  

      0709-652421 

Auktoriserad Värderingsman betyder att man är godkänd av alla 
banker att utföra fastighetsvärdering. 

Kontakta oss för värdering av industrifastigheter, hyreshus,  
kommersiella fastigheter, villor mm.

Per-Åke Spetz                              
070-5216979

spetz@viost.se 

Kim Jonsson
072-7343332  
kim@viost.se

RUNSTENSGATAN 5, 582 78, LINKÖPING - WWW.VIOST.SE

VI HAR SATT VÄRDE PÅ  
FASTIGHETER SEDAN 1980
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KRÖNIKA

Chablis, en svensk favorit
Det är märkligt att detta syrarika och krispiga vin 
blivit ett av svenskarnas favoritvin, och så även i 
vårt grannland Norge. Vi nordbor konsumerar mas-
sor med Chablis. Det beror sannolikt på att vi äter 
en hel del skaldjur som passar väl till Chablisviner. 
 Chablis är ett franskt, mindre vindistrikt som 
ingår i den större vinregionen Bourgogne. Viner 
från Chablis görs uteslutande av druvan Chardon-
nay och är i regel mycket torra, med hög syra, och 
lämpade för långtidslagring. Vinerna har normalt 
ingen, eller mycket begränsad ekfatskaraktär, 
vilket skiljer dem från de vita vinerna från resten 
av Bourgogne.
 Området Chablis har under historien tillhört 
både grevskapet Champagne och hertigdömet av 
Bourgogne. Gränsen gick tidigare mitt i dalen 
Mont de Milieu som är ett premier cru-läge. 
Chablisviner är som en stilla Champagne, men 
med skillnaden att en champagne har en mousse 
och det har inte Chablis. I Chablis har man även 
till stor del samma terroir som i champagne, det 
vill säga Kimmeridgekalksten, ett poröst jord-
lager som är uppblandat med lera. Den porösa 

kalkstenen ger bra dränering för vinstocken samt 
möjlighet för rötterna att arbeta sig ned på djupet i 
jorden för att hämta vatten och mineraler.
 Närheten till Paris har hela tiden varit en stor 
fördel för Chablis. Under medeltiden var vin en 
oerhört exklusiv vara och endast förmögna hade 
råd att dricka Chablis. Det franska kungahuset var 
Europas stora trendsättare och kungahuset gillade 
Chablisviner. Det är väl också därför som Chablis 
är ett av de mest förfalskade och kopierade viner i 
vår vinvärld.
 Chablis har delat in sina viner i fyra kategorier 
beroende på vingårdens belägenhet. Petit Chablis 
som är den enklaste, där vinerna oftast har en 
ung smak och väldigt hög syra, vilket kanske bäst 
lämpar sig till skaldjur. Nästa kategori är Chablis 
- eller Chablis Village som vissa i Frankrike kallar 
den - enligt burgundisk tradition. Chablis Village 
är den största appellationen och det vanligaste 
vinet från Chablis. De återstående högre kvalite-
terna är först och främst Premier Cru, som har 
totalt 17 olika lagstadgade lägen. Ett vin som är 
Premier Cru kommer från ett utvalt läge som his-

toriskt producerar bättre kvalitet än vad Chablis 
Village och Petit Chablis gör. Grand Cru-området 
är faktiskt ganska litet, endast 100 hektar, så det 
är fantastiskt att detta lilla område har kunnat 
ge Chablis en sådan nimbus vad gäller kvalitet. 
Grand Cru-kullen är uppdelad i sju olika lägen 
som alla i sin tur är uppdelade i ett stort antal 
delar som ägs av en mängd familjer och vinprodu-
cerande företag. Det största området är Les Clos 
som omfattar 25 procent av hela Grand Cru- 
arealen.
 I Chablis förekommer det nästan aldrig någon 
försäljning av marken i de bästa lägena, detta för 
att priset är alldeles för högt - men också för att 
det inte är någon som vill 
sälja sina arealer.   n

PETER LANNESAND
Vinkännare

Här är början på Grand Cru-området Los Clos. Här växer de mest exklusiva Chardonnaydruvorna.

Det finns alltid något perspektiv i ett företag som behöver utvecklas. 
Tjänsten Temperaturmätaren innebär att jag kommer till företaget 
och genom min metod låter jag medarbetarna beskriva hur de  
upplever sin arbetssituation och hur den kan förbättras. Utifrån  
samtalen sammanställer jag sedan en aktivitetsplan. Ditt företag blir 
redo att gå från ord till handling på 3-4 timmar – inte månader.

Temperaturmätaren

International Coach  
Federation CertifieringMikael Laweby

Här ser ni den berömda Chardonnaydruvan som man gör 
Chablis av.

Den berömda Chablisbaren mitt i centrum, här kan man prova 
Chablis från de flesta producenter.
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SPRÅK PÅ NYTT SÄTT OCH 
SJÄLVHÄFTANDE LADDARE

FÖNSTERLADDARE  

Det här med att ladda mobiltelefoner 
kan ibland ställa till problem. En 
Iphone som nyttjas regelbundet måste 
i princip laddas varje dag och du har 
den kanske kopplad till din dator eller 
till en separat laddare. Nu finns det 
dock ett mer miljövänligt sätt att lad-
da mobilbatteriet på. Solcellsladdare 
finns redan, men den här varianten är 
lite speciell. Här har du en laddnings-
platta med inbyggt batteri och allt 
fästes på lämpligt fönster med den 

medföljande silikonringen. Batteriet 
laddas fullt på cirka 13 timmar och 
sedan är det bara att koppla på din 
mobil med medföljande mini-usb. 
Den laddningen tar cirka tre timmar. 
Laddningsplattan som fästes i fönst-
ret är elva gånger elva centimeter och 
cirka 1,3 centimeter tjock och allt är 
gjort i ABS-plast. Fönsterladdaren 
använder solenergin och är ett bra 
komplement till din befintliga ladda-
re. Den blir din för 495 kronor på 
smartasaker.se.   n

NYTT SPRÅK 

Att lära sig ett nytt språk är inte helt 
lätt. Det är krångligt och tar tid. Du 
måste gå en kurs på kvällstid och … 
helt fel. Har du bara en mobiltelefon, 
typ smartphone, kan du lära dig vilket 
språk du vill, eller i varje fall något av 
de 200 språk appen Memrise erbjud-
er. Kurserna är mellan 30 minuter 
och 34 timmar långa och laddas ned 
till din mobil. Vad sägs om att lära 
dig de 1 000 mest använda koreanska 
orden? Kanske en niotimmarskurs i 

nybörjarryska, där du lär dig de 500 
vanligaste ryska uttrycken? Appen 
är gratis att ladda ned och så är även 
merparten av kurserna. Memrise byg-
ger på tre saker: vetenskap, nöje och 
gemenskap. Man använder sig av det 
senaste inom hjärnforskningen vad 
det gäller inlärning. Det ska dessutom 
vara roligt att lära sig saker och här 
använder Memrise olika spelmoduler. 
Allt detta görs i en gemenskap, eller 
community, där du kan utmana andra 
att lära sig nya språk. Jawohl!   n

DARTH VADER-BESTICK 

Vi är obotliga science fiction-nördar 
på teknikredaktionen och det är inget 
vi skäms för. Snarare tvärt om. Vi 
bär vårt nörderi med stolthet. Allra 
helst skulle vi vilja bli ackompan-
jerade till Darth Vader-temat, The 
Imperial March från Star Wars, när 
vi stiger in genom dörren till jobbet. 
Tyvärr är inte den övriga redaktionen 
lika med på den idén. Ack ja. Nu har 
vi dock hittat den ultimata prylen att 

pimpa middagsbordet med – Darth 
Vader-bestick. Coolare köksprylar 
existerar nämligen inte (inte i vår 
värld). Kniv, gaffel och sked i form 
av Darth Vaders ljussabel. Nej, vi 
har inget liv utanför arbetet … suck. 
Hursomhelst, detta set om tre blir 
ditt för 249 kronor på scifishop.se. 
Köp två set så har du så att du kan 
bjuda på en fulländat Sith-middag. 
May the fork … may the force be 
with you!   n

Vi på teknikredaktionen ger aldrig upp när det handlar om att hitta nya 
innovationer. Den här månaden kollar vi närmare på en mobilladdare 
som man fäster i fönstret, ett nytt sätt att lära sig språk på och så 
nördiga bestick att pimpa matbordet med.

TEXT: ULF HJELTING
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att hitta sina egna svar

KRÖNIKA

Kört för fort….och ny Mercedes

ÄR DU EN AV DEM som kört för fort förbi en 
skola? Helt ärligt, ja jag har gjort det. Någon gång 
och i mina unga oerfarna körkortsår, och tyvärr 
är jag inte ensam om den dumma bedriften. 
Ni som läste min förra krönika kunde läsa att 
jag lyssnat på radio och hört om Affe som varit 
körskolelärare. Denna gång är det nästan samma 
sak. Jag åkte nämligen från Stockholm som för 
övrigt är en fantastisk stad att köra bil i….NOT 
(Ironi). På min resa hem till Linköping kunde jag 
lyssna på Radio Sörmland som tog upp proble-
met med för höga hastigheter förbi skolor. De 
hade en reporter ute vid skolan som intervjuade 
föräldrar och de ansvariga från kommunen. Vad 
allt handlade om var att stressade föräldrar som 
skulle lämna sina barn på skolan körde för fort 
och anledningen var att det inte var tillräckligt 
med hinder på vägen för att sänka farten. Men 
vänta lite nu.. om jag lämnar mitt barn på skolan 
och det står 30 på hastighetsskylten och jag vet 
att mitt barns kamrater kan springa ut bakom en 
skymd bil eller vad som helst. Är inte det en tan-
ke god nog för att hålla 30 km/h? Nej då ska det 
byggas vägbulor och man ska smala av vägen och 
gärna en chikan så att man får vrida på ratten lite 
också. Vi pratar väl sunt bondförnuft här eller! 
Den högsta hastighet som man får köra i Sverige 
är 120 km/h. Men många förare inklusive jag 
själv kör ibland 125-130 av olika anledningar. 
Ska vi då bygga om våra motorvägar med stora 
chikaner var tusende meter som gör att vi max 
kan köra 120 km/h? Nej skärpning föräldrar och 
ni andra som kör förbi en skola. Tänk på era egna 
barn så tror jag nog att era högerfötter lättar lite 
från pedalen.

MIKAEL LINDH

Motorentusiast

I BÖRJAN AV APRIL kommer nya Mercedes E-Klass 
ha premiär i Sverige. Eftersom jag under det se-
naste året kört just Mercedes en hel del så hoppas 
jag att gubbstämpeln suddas bort en aning. Vore 
trevligt om interiören på nya E-klass blir mer lik 
C-klassens. Men det är ju vad jag tycker, det kan-
ske finns de som gillar den gamla klockan mellan 
luftutblåsen mitt på instrumentbrädan. Jag gör 
det inte och hoppas därmed att den detaljen byggs 
bort. Till en början kommer två motorer att släp-
pas, en bensinare på 184 hk och en dieselmotor på 
195 hk. Bilen blir först anpassad till tjänstebilskö-
parna genom varianten Fleet Edition. Till somma-
ren ska en dieselmotor på 258 hk vara tillgänglig 
på den svenska marknaden under benämningen E 
350d. Vad som är coolast och fränast just nu är att 
redan till sommaren kommer AMG versionen av 
E-klassen, Mercedes AMG E 43  på runt 400 häst-
krafter. Den som väntar på nått gott kan inte vänta 
för länge och det blir nog många som blir glada om 
detta blir verklighet.

TÄNKTE AVSLUTA MED LITE RALLY eftersom det är 
mitt största intresse. Var över till Norge och såg 
vinterfinalen och kunde njuta av vägar i världs-
klass och dubbla svenska segrar. Miriam Walfrids-
son är co-driver åt Anders Gröndal och de vann 
rallyt totalt. Snabbaste 2WD var Steve Rökland 
med svenske Patrik Barth i högerstolen. Dessutom 
kunde Johan Kristoffersson bli tvåa totalt i en 
Skoda Fabia. Riktigt kul att se dessa framgångar 
på nära håll.   n

REGIONENS AFFÄRSMAGASIN

REGIONENS
MEST FREKVENTA
AFFÄRSMAGASIN

Upplev
Ombergs Golf Resort!

Bo!
På våra moderna golfhotell 
med rum i direkt 
anslutning till banan.

Spela!
Med storslagen utsikt över 
Vättern på en av Sveriges 
bästa golfbanor.

Njut!
Av utsökt mat och dryck i 
en härlig atmosfär, koppla 
av i vår fina relaxavdelning.

Boka ditt golfpaket hos oss
Ring 0144-121 60 eller maila till info@ombergsgolf.se
www.ombergsgolf.se
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TISDAG KL 12.00-17.00 INSPIRATION TILL LÖNSAMHET 

En kick-off med stort engagemang, men efter några veckor är 
vi tillbaka i samma gamla lunk och inte mycket har hänt. Känns 
det igen? Vill du se en verklig förändring och nya fräscha idéer 
som blir verklighet och får verksamheten att gå från bra till 
världsklass?
Vi berättar hur det går till och ger dig verktygen för att 
sätta igång!
ARR:  Framgångsrik försäljning och Crearum 
PLATS: Gjuterigatan 1, Linköping

TISDAG KL 12.00-13.00 REJMES FÖRETAGSLUNCH

Ämnet för dagen är ”Riksbyggen informerar om kommande 
projekt och då bl a i Söderköping.” Föredragshållare är Kata-
rina Leander och Kenneth Carlsson från Riksbyggen.

Det finns också en ny stående punkt på luncherna som har 
rubriken ” Söderköpings Kommun informerar”.
ARR: Rejmes
PLATS: Söderköpings Brunn, Söderköping

ONSDAG 14.00-20.30 ÅRSMÖTE - BLI EN VINNARE I DEN 

DIGITALA TIDSÅLDERN (OCH PÅ FOTBOLLSPLANEN)

Den 6 april är det dags för Handelskammarens årsmöte när vi 
möts på Visualiseringscenter i Norrköping för en inspirerande 
eftermiddag. Tema för årsmötets efterföljande inspirationsträff 
är de trender inom digitalisering som fått kraftfullt fotfäste i väx-
ande ekonomier över hela världen. Man talar om helt nya digitala 
ekosystem som vänder upp och ned på värdekedjan där begrep 
som delningsekonomi, big data och robotisering är vardagsmat.

Under eftermiddagen får vi besök av Beata Wickbom som 
med över 20 års erfarenhet av digitala strategier och innova-
tion guidar oss inom området och öppnar upp frågeställning-
ar krig hur utvecklingen påverkar våra affärer på hemmaplan. 
Vi möter även regionala spelare som som tex Siemens och 
GAIA System som presenterar sin syn på den digitala tidsål-
derns möjligheter.
ARR: Östsvenska handelskammaren
PLATS: Visualiersingscenter, Norrköping

TISDAG 12.00-17.00 CAM DAGEN

Samverkan för tillväxt
Årets CAM-dag är vad CAM syftar till – samverkan - en 
mötesplats för företagare och alla intressenter. Samverkan 
är viktig för affärsutvecklingen, hur vi relaterar oss till vår 
omgivning samt samarbeten internt för bästa tillväxt och lön-
samhet. Moderator Cecilia Stegö Chilò, själv egenföretagare, 
styr oss genom programmet som spänner från regional och 
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lokal nivå till goda företagsexempel och med det gemensam-
ma att det rör affärsutveckling i Sveriges små och medelstora 
företag.
ARR: Linköpings universitet
PLATS: Konsert & kongress, Linköping  

LÖRDAG 12.00-17.00 FÖRETAGSBANKET

Välkommen på Företagsbankett 2016! 
Lördagen den 16 april 2016 riktar vi återigen strålkastarljuset 
på framgångsrika, inspirerande och duktiga företagare som 
verkar i Mjölby kommun.En festlig helkväll med mingel, 3-rät-
ters supé, prisutdelningar, underhållning, dans och bar.
Företagarföreningarna och Mjölby kommun vill genom att 
arrangera Företagsbanketten 2016 lyfta fram duktiga, inspire-
rande och framgångsrika företagare som verkar i kommunen.
Det blir en festlig kväll med supé, företagsutmärkelser, under-
hållning, bar och dans. Artisterna som kommer att underhål-
la oss i år är: Peter Johansson och Bruno Mitsogiannis.
ARR: Företagarna, Företagscentrum mfl.
PLATS: Norrgården – Industrigatan 9, Mjölby 

TORSDAG 18.00 SVENSK DATORKONST 1983-2015

Konstnären och författaren Olle Essvik kommer till museet 
för att prata om den svenska datorkonstens utveckling från 
80-talet fram till idag. Olle gav under 2015 ut boken ”Den 
här datorn – svensk datorkonst 1983-2015″ och har genom 
sitt egna digitala konstskapande en insikt inom området som 
få i Sverige idag besitter. Missa inte detta spännande före-
drag! Fri entré och öppet för alla.
ARR: Mjärdevi Science Park, Dataföreningen och Folkuniver-
sitetet.
PLATS: Hagdahls kök, Linköping 

FREDAG 9.00-12.00 BRANSCHFORUM LOGISTIK OCH NÄT-

VERKET LOGISTIKIA

Välkomna till seminarium och studiebesök– 22 april på Toyota 
Material Handling i Mjölby
Fredag den 22 april bjuder vi in till ett halvdagsseminarium (för-
middag) där vi bland annat får en inblick i internationell logistik.
Förutom ett innehållsrikt seminarieprogram bjuds vi också på en 
guidad tur på Toyota Material Handlings anläggning. Observera 
att antalet platser till visningen är begränsat.
Boka in datumet redan nu, anmäl dig på region östergötlands 
web – komplett program och mer information om anmälan skick-
as ut i mars. Vi avslutar med lunch kl 12.
ARR: Region Östergötland
PLATS: Toyota Material Handlings anläggning, Mjölby



AVSÄNDARE: Affärsstaden, Gjuterigatan 1D, 582 73 LINKÖPING

Allt har förändrats  
de senaste 175 åren.
Och inget.
Under 2016 fyller Länsförsäkringar Östgöta  
175 år. Det firar vi genom att lyfta fram och 
hylla själva anledningen till att vi faktiskt finns 
– idén om att människor går samman och tar 
långsiktigt ansvar för varandra. 

Ända sedan starten 1841 har frågor om 
eko nomisk, miljömässig och social hållbarhet 
varit en naturlig del av våra värderingar och 
verksamhet. Vi kanske inte alltid har använt just 
de orden, men innebörden av dem har löpt som 
en röd tråd genom vår historia.

Vi ägs av de hundratusentals östgötar, både 
företagare och privatpersoner, som är våra 
kunder. Vårt enda egentliga mål är våra kunders 
bästa. Det som är bra för dig är också bra för 
oss. Därför lägger vi mycket kraft på att dela 
med oss av vår kunskap – om allt från hur du 

Läs mer om hur vi tänker på: 
lansforsakringar.se/ostgota/175

före bygger skador i hemmet till hur du kan få 
en förenklad vardagsekonomi och tryggare 
ålderdom. Därför är vi en av regionens största 
samarbets partners till föreningsliv, näringsliv, 
innovationssatsningar och olika sociala projekt. 
Därför engagerar vi oss i såväl nattvandringar 
som trafiksäkerhetsutbildningar för ungdomar.

Vi ser att våra ansträngningar inte bara  
gynnar våra kunder, utan hela det lokala sam
hället, hela vår region – allt det som vi har 
gemensamt. 

Det vi gör, gör nytta. Idéerna håller. Och vi är 
helt övertygade om att de kommer hålla långt in  
i framtiden.  
 
Bra idéer håller länge.


