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Tack för att ni finns, 
Norrköpings företag.

Innehåll

Inför 2019 gav jag ett nyårslöfte till företagarna 
i Norrköping. Jag lovade att jag och mina 
medarbetare på näringslivsavdelningen ska stötta er.

Vi vill underlätta i de nödvändiga kontakterna med 
kommunen, arbeta för en bättre service och vara 
tillmötesgående mot Norrköpings små och stora 
företag. Norrköping ska vara en stad där det är lätt 
att driva företag, det är vår målsättning, och det 
arbetar vi mot varje dag.

Vi närmar oss slutet av ännu ett år- och vi kan lägga 
ett händelserikt sådant bakom oss.

Det går väldigt bra för Norrköpings företag just nu.  
Ett kvitto på det är det faktum att Norrköping i år 
kunde leverera hela 23 Gasellföretag. Ett resultat 
som gör oss till bäst i regionen för sjätte året i rad 
och Norrköping hamnar även på en imponerande 
fjärdeplats i Sverige efter Stockholm, Göteborg och 
Malmö på listan över Superföretag som nyligen 
presenterades . Ytterligare ett resultat på att 
näringslivet går starkt är att antalet arbetsställen och 
arbetstillfällen ökar kraftigt vilket gör oss starkare 

än de flesta större städer. Samtidigt som vi har stora 
utmaningar i näringslivsklimatet där vi fortsätter 
arbeta med tydligt fokus på attityd, service och 
bemötande med målsättningen att nå fler företag 
för en sund dialog.

I det här numret av Norrköping Växer får ni möta 
Youtube-profilerna Doris och Cristian som driver 
kanalen Let´s Feast. Här har vi två entreprenörer med 
många planer för framtiden. Ni får också läsa om 
Alex Nejdemo- företagaren som är uppvuxen i en 
entreprenörsfamilj och har en bakgrund inom både 
politik och Företagarna.

Med dessa avslutande rader vill jag önska er god 
läsning och så småningom en god jul och gott nytt 
år Jag ser med tillförsikt fram emot 2020. Ett år där 
vi startar upp med en helt ny besöksnäringsstrategi 
och har högsta fokus på att alltid bli bättre inom 
alla områden gällande förutsättningarna för ett 
företagande i högsta klass i vårt Norrköping och 
Östergötland. Tack Norrköpings företag för att ni 
finns. Det är ni som gör skillnaden.

En annonsbilaga från Norrköpings kommun, www.norrkoping.se/naringsliv
Pontus Lindblom svarar på frågor om innehållet, 011-15 12 74. 
E-post: naringsliv@norrkoping.se

Projektledare: Gustaf Hull, Öst Media, Pontus Lindblom och Caroline Johansson, Norrköpings kommun
Grafisk form: Creative Sales - Öst Media
Tryck: PressGrannar AB
Annonsbokning: 011-200 421 eller 011-200 303
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Artisterna trivs. Publiken mår gott.
Närmare 10 000 personer lockades till årets upplaga 
av Hugo Park festival, där magneter som Veronika 
Maggio och Miriam Bryant stod på scenen.
 – Publikens starka respons är vår drivkraft, säger 
festivalsansvarige Andreas Ergül som nu vässar 
ambitionerna inför nästa år.

Festivalsstämningen känns avlägsen när 
novembers sista löv faller på den regnblanka 
asfalten utanför entrén på Slottsgatan. 
Andreas lever dock med festivalen året 
runt. Sedan ett par månader jobbar han 
intensivt för att boka de artister han vill att 
Norrköpingsborna ska få se på scenen nästa 
sommar. 

Började med Uggla
Andreas är en av sex delägare som driver flera 
restauranger och nattklubbar i Norrköping 
med omnejd, däribland restaurang Hugo 
med Puls nattklubb.
 – Vi är ett familjeföretag. Det var min 
farbror Nedim Ergül som etablerade den 
första krogen i företaget för cirka 30 år sedan. 
Han är kvar och leder verksamheterna. Nya 
generationer har tillkommit. Jag blev delägare 
för åtta år sedan, berättar Andreas.
 Hur kom ni på idén att starta en egen 
festival?
 – Det började faktiskt med att vi fick en 
förfrågan om att boka Magnus Uggla, för 
drygt tre år sedan. Vi hade för litet för att 
klara en sådan spelning, men byggde upp en 
testmiljö i parken. Och det funkade jättebra, 
säger han.

Glädjen från publiken
2018 bestämde de sig för att satsa rejält på 
en femdagars-festival i parken med många 
olika musikstilar och artister. Med lärdomar i 
bagaget valde man i år ett upplägg under fyra

dagar med något färre artister för en bredare 
publik.
 – Tanken är inte att det enbart ska vara 
artisterna som drar. Publiken ska uppleva att 
det är en mysig och bra stämning här oavsett 
vilka som spelar, menar Andreas. Närmare 
10 000 personer besökte festivalen. 
 – Många har sagt att det är ett bra 
initiativ, att det behövs något sådant här i 
Norrköping. Det är kul att höra. Vi gör inte 
det här av ekonomiska skäl utan för glädjen 
och responsen från publiken, säger Andreas.

Månar om Norrköping
Läget för arrangemanget – mitt i stan – ger 
ringar på vattnet. 
 – Det gynnar andra restauranger runtom 
som också får fler gäster, liksom hotellen, 
säger Andreas.
 Att förvandla en park till ett festival-
område är ett hårt jobb. Scener ska byggas, 
ljud och ljus ska ordnas, partytält riggas och 
bänkar och toaletter ska ställas på plats.

– Vi har haft en medveten strategi att ta 
hjälp av lokala företag för detta. Vi vill gynna 
företagen i Norrköping, säger Andreas.
 Hjärtat klappar hårt för hemstaden hos 
honom och de andra i företagsledningen. 
Det yttrar sig även i familjeföretagets 
sponsring av fotboll, ishockey och basket i 
Norrköping.
 – Vi stöttar lagen från knattenivå och 
uppåt. Det gör vi för att vi månar om 
Norrköping och vill ge något tillbaka, säger 
Andreas.

Beröm från artister
Det är inte bara publiken som lovordat 
festivalen. Andreas har blivit uppringd av 
bokningsbolagen som tackat för ett bra 
arrangemang. Artisterna trivs och vill komma 
tillbaka.
 – Det är klart att vi tagit en risk 
ekonomiskt med den här festivalen. Men 
den har blivit väldigt lyckad. Nu gäller det 
att hålla i det som är bra inför nästa år, att 
fortsätta boka artister som drar publik. Mitt 
mål är självklart att göra en ännu bättre 
festival nästa år. Vi strävar också efter att 
utveckla själva parkmiljön, med nya ytor.
 Vad kan du säga om Hugo Park festival 
2020?
 – Den kommer att äga rum den 30 juli 
till den 1 augusti, alltså tre dagar. Men vi 
följer upp med enstaka konserter i parken 
helgen efter. Men några artister kan jag 
inte avslöja än.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson
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– Vi gör inte det här
av ekonomiska skäl 
utan för glädjen och
responsen från publiken 

"Vi vill göra 
något bra för 
Norrköping"

Hugo Park Festival
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 – Under hela uppväxten var jag fast i 
tvångstankar, självhat, panikattacker och 
ångest. På den tiden var det svårt att inse att 
alla negativa tankar som fanns i mitt huvud 
faktiskt inte var sanna. I november 2015 satt 
jag och funderade på hur jag skulle skapa ett 
verktyg för mig själv att må bättre. Det var då 
idén kom till mig, från ingenstans, berättar 
Emma Trygg.
 I en anteckningsbok började Emma 
dagligen plita ned snälla saker om sig själv, 
och insåg då vidden av positivt tänkande.
 – Det fanns en kraft i att skriva om sina 
bästa personlighetsdrag, och jag tänkte att 
jag med en Peppdagbok kanske kunde hjälpa 
fler, berättar hon.
 Det ena ledde till det andra. Emma gav ut 
Peppdagboken genom UngDrive sommaren 
2016 och valde sedan att följa samma spår 
när hon under hösten 2016 fortsatte driva 
UF-företag i trean på Kunskapsgymnasiet 
med samma affärsidé. 
 – Jag ville utveckla idén och drömde om 
att börja föreläsa och inspirera andra. De 
första månaderna var jag livrädd. Hela livet 
hade jag styrts av vad andra människor skulle 
tycka och tänka om mig. Plötsligt tvingades 
jag stå i centrum och visa mig sårbar. 
Från att ha varit vettskrämd inför att prata 
inför klassen stod hon en dag inför 1 000 
personer på en scen under UF-mässan i 
Östergötland, som ett av fyra utvalda UF-
företag i Östergötland.
 – Det var som om alla hämningar plötsligt 
släppte. Jag hade visualiserat och spelat upp 
filmer i mitt huvud där jag såg mig själv 
lyckas – och när jag väl stod på scenen var jag 
inte ett dugg nervös. Jag kände att det ”är det 
här jag ville”.

Har gett ut tre böcker
Två år senare är 21-åriga Emma en av 
Sveriges yngsta licensierade mentala 
tränare. Hon har hunnit släppa tre böcker: 

Peppdagboken, Du är bäst! På att vara dig 
själv och Satsa – du kan.
 Parallellt med detta är hon en flitigt 
anlitad föreläsare.
 – Det är kul och givande att föreläsa inför 
killar och tjejer som är ungefär i min egen 
ålder. Jag är en människa som vill hjälpa fler 
människor genom att dela min historia men 
också visa på konkreta verktyg för att de just 
nu ska kunna maximera sina liv. 
 På vilket sätt lever du själv med och 
hanterar dina egna rädslor idag?
 – Nu ser jag mina rädslor som någonting 
bra, något jag kan utmana för att utvecklas. 
Jag brukar beskriva mod som en muskel som 
behöver underhåll.
 Du har ett efternamn som passar ganska 
bra på dig som person?
 – Haha, ja, det är lite komiskt. När jag var 
yngre var jag Emma Osäker, men nu finns 
tryggheten där. 
 Hade du själv behövt ”en Emma Trygg” 
som coach när du gick i skolan?
 – Ja, så är det ju. Jag kommer ihåg hur 
enormt dåligt jag mådde, och trodde att jag 
var ensam om det, att alla andra saknade 
problem. Jag vill vara den där rösten som 
delar historien om att man faktiskt kan ta 
sig ur mörkret, och att det finns konkreta 
verktyg. 

Hypnoscoaching nästa mål
Som företagare utgår Emma från bostaden i 
övre Svärtinge, i en miljö där den omgivande 
naturen får henne att må bra. 
 – Jag gillar kombinationen av att köra 
järnet på dagarna och sedan träffa familjen 
här hemma eller gå till stallet fem minuter 
härifrån. Huset i Svärtinge är min trygga 
punkt och gör att jag orkar hämta kraft att 
åka på föreläsningar runt om i Sverige.
Nästa steg i Emmas företagsresa är ett utbilda 
sig till hypnoscoach. Det är åtminstone 
planen för 2020.

 – Hypnoscoaching är en grymt bra metod 
för att kunna påverka det undermedvetna i 
oss, konstaterar hon.
 Innan vi avslutar intervjun får 
hon den givna frågan: var återfinns 
anteckningsblocken som blev startskottet 
till den idag omtalade livsresan?
 – Jag har sparat den men vet inte var den 
är, svarar hon.
 – Den är helt enkelt försvunnen. Men jag 
ser det som att jag behövde jag den då men 
inte längre.
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Hon coachar 
– med ett efternamn 
som förpliktigar
På sin Facebook-profil har Emma Trygg introduktionstexten: ”Hur kan jag hjälpa 
dig att maximera din upplevelse av livet?”. Genom företaget Trygg Coaching 
föreläser hon runtom i Sverige, skriver böcker om mental träning och coachar. 
 Men med den mentala träningen i fokus har hon också förändrat sitt eget liv.

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Andersson

– Plötsligt tvingades jag stå 
i centrum och visa mig sårbar.

21-åriga Emma Trygg är en av Sveriges yngsta licensierade 
mentala tränare som hunnit släppa tre böcker.

Personligt Emma Trygg

Ålder: 21 år.

Bor i: Svärtinge.

Familj: Mamma, pappa, lillasyster, 
en kanin och två hästar.

Kör: Opel.

Läser: Allt inom personlig utveckling.

Tittar på: Wahlgrens värld och Idol.

Lyssnar på: Inspirerande podcasts.

Oanad talang: Älskar att städa.

STJÄRNFALLENS 
HEMLIGHETER 3D

NY 
DOMFÖRESTÄLLNING

Boka nästa konferens på en av 
Sveriges bästa anläggningar!



Niclas och Anneli Nordqvist är veteraner som strutsfarmare i Sverige. När andra 
gav upp fortsatte de att utveckla sitt företag med turistbesök och guidade visningar, 
restaurangverksamhet och en välfylld gårdsbutik. 
 Det egna gårdsslakteriets produktion ökar stadigt och är en viktig del i företaget.  

Vår och höst avlöser bussarna varandra vid 
Vånga gård, på Vikbolandet. Niclas tar emot 
och berättar lika inlevelsefullt varje gång om 
hur allt började med två strutshönor och en 
tupp fram till dagens uppfödning av cirka 
150 slaktfåglar per år. Samtidigt står Anneli 
och hennes mamma Christina vid grillen 
för att ha strutsbiffen och potatisgratängen 
klar att servera när guidningen är över. På 
sommaren strömmar barnfamiljerna till för 
att bo i stuga, uppleva lantliv och ha nära till 
Kolmården.
 Höstens stora enskilda händelse är 
Östgötadagarna. I år tog Niclas och Anneli 
emot runt 4 500 besökare på två dagar.
 – Turismen växer för varje år. Vi märker 
att strutsarna är det där lilla extra som drar, 
säger Niclas.

Ett risktagande
Strutsuppfödning spred sig som en ny, 
exotisk trend på den svenska landsbygden på 
90-talet. De stora och sammetsögda fåglarna 
var spännande djur. De levererade ett nytt 
magert och mört köttslag. Men de företag 
som inte hade tålamod och kunskap gav 
snart upp. Att föda upp strutsar innebär en 
del risktagande, enlig Niclas. 
 – Du kan aldrig vara säker på att det 

blir några kycklingar. Äggen är kanske inte 
befruktade. Och blir det kycklingar kanske 
vädret ställer till problem, när kycklingarna 
ska släppas ut. Ja, det är mycket du inte kan 
bestämma som strutsuppfödare, säger Niclas.
 Vikbolandsstruts och Sahlins Struts i 
Borlänge är de största uppfödarna i Sverige. 
 – I Östergötland finns två uppfödare till. 
En utanför Motala och en utanför Ödeshög, 
berättar Niclas.
 Totalt rör det sig om ett 20-tal uppfödare i 
landet, de flesta småskaliga.

Enda kontrollslakteriet
Strutsar är visserligen fåglar men vid slakt 
gäller samma bestämmelser som vid slakt av 
nötkreatur.
 Gårdsslakteriet är därför utformat som ett 
kontrollslakteri, Norrköpings enda, vilket 
gör att det kan ta emot nötkreatur, hästar, 
vilt och lamm för slakt från andra företag. 
Det mesta av hästköttet går till Kolmårdens 
djurpark som foder till rovdjur.
 – Med kontrollslakteri menas att vi är 
kontrollerade av Livsmedelsverket. En 
veterinär besiktar varje djur före slakt, och 
köttet kontrolleras och stämplas efter slakt, 
förklarar Niclas.
 Legoslakten har ökat med åren och står 

idag för 70 procent av slakteriets omsättning. 
Under hösten är det högsäsong för lamm, 
med slakt två till tre dagar i veckan. 
 – En vanlig dag kan vi slakta cirka 40 
lamm, eller fem till sex nötkreatur. 
 De första åren distribuerade Niclas 
strutskött till butiker. Numera säljs det mesta 
i den egna gårdsbutiken och på Bondens 
marknad. En betydande del går också till Ica-
butiken i Östra Husby.

Riggat för nästa generation
Det har gått över 20 år sedan paret Nordqvist 
började föda upp strutsar och ta vara på 
Vånga gårds möjligheter. (Gården hade stått 
övergiven i flera år.) De har prisats och fått

diplom. Bland annat av Hushållnings-
sällskapet som Årets lantbrukare 2012. 
 Vilken har deras strategi varit för att 
utveckla företaget?
 – Vi har sett till att ha flera ben att stå 
på, hela året. Det gör också att det är så 
omväxlande och roligt att jobba i företaget, 
säger Anneli.
 De båda jobbar med alla delar i 
företaget, tillsammans med sina anställda. 
Vikbolandsstruts är ett livsverk och en livsstil. 
 – Kanske kan vi hoppas på att någon eller 
båda våra söner vill ta över en dag. De har 
vuxit upp med detta och är intresserade av 
lantbruk, skog och vilt, säger Anneli.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Fakta Vikbolandsstruts

Etableringsår: 1997.  Ägare: Niclas och Anneli Nordqvist

Antal anställda: Tre till fyra personer, beroende på säsong.

Verksamhet: Uppfödning av strutsar och nötkreatur. Håller även lamor i hagarna tillsammans 
med strutsarna. Gårdsslakteri och gårdsbutik med kött och hantverksprodukter. Stuguthyrning. 
Turist- och besöksverksamhet, gårdsrestaurang för förbokningar.

Allt tas tillvara: Förutom köttet ger strutsarna fjädrar till dammvippor, skinnet skickas vidare till 
uppköpare för förädling till exklusiva skinnprodukter som plånböcker och väskor, äggskalen blir 
lampor och ljuslyktor och fåglarnas fettdepåer omvandlas till läkande salvor.

Några samarbeten: Norell’s i Norrköping bakar ”kakan till kaffet” på strutsägg, som besökarna 
får. Sänkdalens gård gör glassen som serveras, på gulor från strutsäggen. Köttet som går till 
rökning, röks av Vikbolandets Hjort & Vilt. Bussbesöken samordnas med Zarah Leander-muséet.

"Turismen växer 
för varje år"

Vikbolandsstruts

Niclas och Anneli Nordqvist är veteraner  som strutsfarmare i Sverige.
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– Vi märker att 
strutsarna är det där 
lilla extra som drar.

Alla tillsatta styrelseledamöter drivs av en 
gemensam tanke – vad kan jag bidra med för 
att fortsätta skapa förutsättningar för livskraftigt 
företagande och tillväxt i Norrköping? Hur det 
är att starta företag och vara egenföretagare vet 
Cathrine Tibbling. Med sitt utbildningsföretag 
LevNu, bidrar Cathrine med glädje och sina 
erfarenheter in i styrelserummet. Emil Danielsson 
tar, som egen företagare inom Max Matthiessen, 
med sig mångårig kunskap som rådgivare 
för olika finansiella tjänster och tillför bland 
annat ekonomisk kompetens i styrelserummet 
tillsammans med Joakim Martinsson, som utanför 
detta styrelsearbete också är redovisningskonsult 
på Grant Thornton. Johanna Langeville har i 
sin roll som VD för Städarna i Norrköping AB, 
perspektivet från ledarskap i en större organisation 
och tillför bland annat  den kompetensen in i 
styrelserummet. Från fastighetsbranschen

kommer Camilla Hillmann, ägare av Hillmann 
Fastigheter AB, som berikar styrelserummet 
med över 30 års erfarenhet från denna bransch. 
IT-kompetens och erfarenhet från att själv ha fått 
hjälp av NyföretagarCentrum Norrköping en gång 
i tiden, tillför Robert Olsson som framgångsrikt 
har grundat och driver IT-företaget Till-IT. Linda 
Hallgren, som sedan 2010 driver Fotofabriken i 
Norrköping AB och sedan i höstas ett aktibolag 
under varumärket Creates Reality, brinner även 
hon för att skapa förutsättningar för framgångsrikt 
nyföretagande i Norrköping. 

Från Norrköpings kommuns näringslivsavdelning 
medverkar Britt Forsberg med kunskap och 
viktiga perspektiv. Att NyföretagarCentrum 
Norrköping har ett transparant förehållande 
med externa parter och har en god relation 
med kommunen är centralt för dess verksamhet.

Ordförandeskapet axlas av Anel Osmanagic som 
till vardags äger och driver redovisningsbyrån 
Aotopia AB. Anel tar med sig gedigen 
ekonomisk kompetens och erfarenheten av 
tidigare styrelsearbete för NyföretagarCentrum 
Norrköping. Med gemensamt definierade visioner 
och tydliga mål leder Anel arbetet framåt. 

I Norrköping ansvarar Jimmy Hankvist, 
diplomerad rådgivare, för verksamhetens 
dagliga drift. Här erbjuds mentorskapsprogram, 
utbildning och kunskap i olika former samt 
personlig rådgivning. Vill du boka ett kostnadsfritt 
möte gör du det enkelt på hemsidan. Är du 
intresserad av att sponsra Nyföretagarcentrum 
Norrköping kontaktas Jimmy Hankvist. 

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för 
nyföretagande. Verksamheten finansieras främst 

av näringslivet och finns i fler än 200 kommuner. 
Under 1 januari – 30 september 2019 startades 
fler nya företag än under samma period 2018,
 i 17 av 21 län, efter rådgivning på 
NyföretagarCentrum. Efter tre år är ca 80 procent 
av företagen aktiva och under en procent har 
gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt 
framgångsrik. I Norrköping har totalt 291 möten 
ägt rum fram till siste september 2019, genom 
fysiskt bokade möten eller per telefon, och ca 
80 olika företag har startats. Varje år genererar 
företag startade genom NyföretagarCentrum 
Sverige fyra miljarder kronor i nya skatteintäkter. 

Du behövs. Tillsammans skapar vi tillväxt 
i Norrköping.

Efter flera genomförda styrelsemöten börjar den nya styrelsen ta form 
och står redo att ta Norrköpingssektionen vidare. Att fortsätta samarbeta 
med andra kommuners NyföretagarCentrum, utveckla verksamheten 
för att fortsätta möta blivande företagares behov samt att utveckla 
partnerskap med andra företag och organisationer ligger högt upp på 
agendan. Tillsammans bidrar styrelsen till Norrköpings företagande, 
gynnar stadens entreprenörsanda och bidrar till växtkraft i Norrköping. 

NyföretagarCentrum 
Norrköping välkomnar
ny styrelse

Text: Linda Hallgren, Creates Reality   Foto: Niclas Kindahl, Fotofabriken

På bild fr. vä: Cathrine Tibbling, Emil Danielsson, Johanna Langeville, Joakim Martinsson, Jimmy Hankvist 
(verksamhetsansvarig), Robert Olsson, Anel Osmanagic (ordförande), Britt Forsberg, Linda Hallgren. 
Saknas på bild gör styrelseledamot Camilla Hillmann.

29 NOV 2019 – 31 JAN 2020

upplev.norrkoping.se



Har startat stor 
reklambyrå i ett 
komprimerat format
När Stadium flyttade sin marknadsavdelning till Stockholm fick 
Marcus Kollberg och Pelle Karlsson erbjudande att följa med 
– men då föddes istället en annan idé. 
 Idag driver de en extern inhousebyrå hemma i Norrköping, 
och har en högt satt vision att bli reklambranschens IKEA.

Kollberg & Karlsson. Så lyder namnet på de 
tidigare Stadium-kollegorna Marcus Kollbergs 
och Pelle Karlssons nya byrå där visionen är att 
förnya sättet att jobba i reklambranschen.
 – Vi funderade på en massa flashiga namn 
men insåg att det vi säljer ju faktiskt är oss 
som personer. Man är sitt eget varumärke i alla 
sammanhang, säger Pelle Karlsson.
 När Stadium i januari 2019 valde att flytta 
hela sin marknadsavdelning (med inhouse) till 
Stockholm beslutade sig de för att stanna kvar 
och uppfylla sina egna entreprenörsdrömmar – 
på hemmaplan.
 – Det var helt enkelt ett gyllene tillfälle 
för oss att stå på egna ben. Vi lockades av att 
kunna erbjuda all vår kunskap och våra tjänster 
till företag i alla branscher, och då som en 
extern inhousebyrå, konstaterar Marcus.
 På Stadium utformade de kampanjer, 
producerade all typ av print, gjorde 
reklamfilmer, produktfotograferade och 
medverkade på modellfotograferingar. 
 – Vi fick anpassa vår kreativa höjd efter 
projekt, budget och tid. Vi lärde oss hela 
processen och producerade allt från start till 
mål; och agerade creative director, art director, 
formgivare, originalare och klippte film i en 
och samma person.
 Nu, påpekar Pelle, tar de med sig 
inhousetänket och startar en så kallad extern 
inhousebyrå.
 – Vi vill jobba på samma sätt som vi gjorde 
på Stadium, men åt fler kunder. Efter 15 års 
produktion av kampanjer, kreativa utmaningar 
och inhousetänk hoppas vi kunna applicera det 
ute på marknaden och förnya sättet att arbeta 
med reklam och marknadsföring åt alla typer 
av bolag. Vi är agila, flexibla, prestigelösa och 
kostnadseffektiva.

Vill skapa anpassad reklam tillsammans 
med kund
Både Pelle och Marcus är rörande ense om 
att den traditionella reklambyrån ibland kan 
upplevas som en aning långsam, för kostsam 
och även lite svår att beställa av.
 – Där är det ofta många människor 
inblandade samtidigt i ett projekt och det 
kostar naturligtvis pengar. Det måste ibland gå 
mycket snabbare och kunderna förväntar sig 
det idag. När det gäller produktion av reklam
 behöver man anpassa sig åt den kund man 
jobbar med. Innan ett projekt startar är det 
viktigt för oss att veta vad kunden förväntar sig 
och verkligen vill ha, vilket syfte det ska fylla 
och i vilket sammanhang. 
 Kollberg & Karlssons tanke är att 
komma in som en resurs åt bolag som 
behöver alla typer av hjälp med reklam och 
marknadsföringsmaterial – och tillsammans 
med kunden skapa reklam och olika typer 
av nedslag, framför allt när det gäller rörligt 
material och film.
 – På så sätt blir vi en del av bolaget och lär 
oss deras uttryck och organisation. Vi vill på 
riktigt få en relation med de vi jobbar med, 
inte bara skriva det på hemsidan. Det viktiga 
är att inte göra prestige av vilka jobb vi gör, 
säger Marcus.
 Hur menar du?
 – I branschen är det många gånger lite 
prestige i vad man åtar sig att göra, och 
det gillar vi inte. Vi kan ena dagen göra en 
Facebook-karusell eller flyer åt ett litet företag 
för att nästa dag producera en reklamfilm åt 
ett större bolag. För egen del jobbar vi med 
flera modeller av ”tjänster”, bland annat med 
abonnemang där vi jobbar x antal timmar med 
en kund månadsvis i form av en timbank. 

Använder sig av ”AFFE-modellen” 
Kollberg & Karlsson är en stor reklambyrå i ett 
komprimerat format som producerar reklam- 
och marknadsföringsmaterial med fokus på 
film-, rörlig- och digital media. När Pelle och 
Marcus träffar nya kunder för att sälja in sitt 
erbjudande använder man sig (i bland) av 
”AFFE-modellen”; en slags jämförelse mellan 
en hantverkare och deras egna yrken. När man 
exempelvis renoverar hemma vill man helst 
lyckas få tag i en hantverkare som är bra på 
mycket. Helst ska han kunna både riva och 
bygga upp köket, kakla, koppla in kylskåp och 
dra el, göra tätskikt och även kunna dra en del av 
alla rör.
 – Dessutom ska han gärna komma med små 
ödmjuka tips på saker man inte tänkt på och 
när allt är klart städar han efter sig. Det ska 
vara en person som gör allt och ser till att det 
blir 
gjort på ett fackmannamässigt sätt, till 
överenskommet pris och under utsatt 
tid utan överraskningar. Så vill vi också 
bli betraktade i vår egen bransch, säger 
Marcus.
 I uppstartsfasen har Kollberg & Karlsson 
flyttat in i Coffice lokaler, som enligt 
Pelle ”erbjuder en buffé” av allt de 
eftersöker och behöver.
 – I företagsparken finns otroligt 
många inspirerande duktiga människor 
och spännande företag som likt oss också 
brinner för och tror på Norrköping. 
Det finns en framåtanda i staden som är 
tilltalande. Vi tror på Norrköping och
 regionen, som blomstrar. Vi känner helt 
enkelt att vi vill utgå härifrån.

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Andersson

– Vi vill på riktigt få en 
relation med de vi 
jobbar med, inte bara 
skriva det på hemsidan.

Kollberg & Karlsson tog med sig inhousetänket 
och startate en  extern inhousebyrå.
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Det började med en enkel surströmmingvideo 
på innergården. Fyra år senare har Doris 
och Cristian – eller Lets Feast som de kallas 
– närmare 330 000 prenumeranter på Youtube.
 Nu hoppar de på nästa tåg: en ny 
texmex-restaurang i hjärtat av Norrköping.

När Doris och Cristian i augusti 2015 
tryckte på publicera-knappen och såg sin 
video gå live på Youtube visste de inte 
vad som väntade. De hade sett när andra 
kreatörer testat på att äta surströmming, 
och ville göra ett eget koncept av det hela.
 – Vi tänkte att det ju inte kunde vara 
så äckligt när vi satte oss på vår innergård, 
smällde upp mobilen och började filma, 
berättar Doris.
 Resten är, som det brukar heta, 
historia. Idag är de äkta makarna, som 
bor i centrala Norrköping, Lets Feast med 
stora delar av svenska folket. I dagsläget 
närmar de sig 330 000 prenumeranter på 
Youtube. 
 – Det är verkligen surrealistiskt och 
något som vi aldrig ens hade kunnat ana. 
Vi har över 136,6 miljoner visningar totalt 
på kanalen, säger Cristian.
 Doris nickar instämmande och 
fortsätter:
 – Något som är ännu mer sjukt är om 
man kollar på våra visningstider. Sedan vi 
började har vi över 768 miljoner minuter 
på kanalen. Skulle man räkna ihop allt 
detta till år motsvarar det 1,461 års 
kollande dygnet runt.

Kreativa med nya videokoncept
Från början hade de inga uttalade 
drömmar eller visioner. Att de ens kunde 
tjäna pengar på Youtube finns inte i 
tanken. Idag kan de leva på karriären som 
Youtubers. Doris och Cristian jobbar 
sedan 2017 heltid med sin Youtube-kanal.
 – Vägen hit har dock inte varit lätt, 
många tror att man bara slänger upp 
kameran och kör men riktigt så enkelt 

är det inte. Konkurrensen är stenhård 
samtidigt som man måste vara kreativ 
och sticka ut ur mängden med nya 
videokoncept, konstaterar Doris.
 När Lets Feast får chansen att beskriva 
sig själva gör de det ofta i termer som att 
de inte ”är riktigt som alla andra”.
 – Vi försöker alltid ta allting till nästa 
nivå, som när vi skapar ”världens största 
godisar”. Vi är väldigt galna och spralliga 
som personer; det tror jag att våra tittare 
ser och det i sin tur har lett till vår 
framgång, säger Cristian.

 Han och Doris drivs av att underhålla 
människor, och betonar att man alltid 
försöker vara positiva.
 – Om vi har en dålig dag så väljer vi att 
inte spela in något där och då. Vi strävar 
efter att våra tittare ska ha ett leende på 
läpparna när vår video är slut. 
 Känner ni att ni har ett slags ansvar 
gentemot era följare och fans?
 – Det har vi absolut. Har man ett större 
antal följare så blir det så automatiskt, 
oavsett om man vill det eller inte. Vi 
har en väldigt blandad målgrupp med 
både vuxna och barn. Vi försöker skapa 
innehåll som lockar alla målgrupper.

 Skulle ni fortsätta Youtuba om ni 
hade, säg, 250 följare?
 – Det är en riktigt svår fråga. Självklart 
beror det på vad slags videor man spelar 
in men de vi gör tar ofta en-tre dagar att 
planera, spela in och redigera. Skulle vi 
inte ha några intäkter på detta skulle vi 
behöva ha två heltidsjobb, och då skulle 
tiden helt enkelt inte finnas. I längden 
skulle det alltså bli svårt.

Ny restaurang på gång
Sedan september 2018 driver de ett 
eget aktiebolag, och för att lyckas som 
företagare krävs planering, strategier, 
marknadsföring på rätt sätt. Men 
huvudmålet, betonar Doris, är just att 
göra skillnad:
 – Just nu håller vi på att bygga en 
skola i Kenya tillsammans med The 
Dirtwater Fox Brewery (som man har fyra 
läsksmaker tillsammans med).
 I vinter öppnar den drivna duon 
dessutom en restaurang i Norrköping. 
På Feast Food kommer det att serveras 
texmex i ett helt nytt koncept.
 – Vi vill helt enkelt göra Norrköping 
större på kartan, säger Cristian.
 Norrköping har blivit en etablerad 
”Youtube-stad” med Jocke & Jonna, er 
och Lek- och lärtuben…?
 – Haha, ja, det bor otroligt många 
Youtubers i Norrköping. Det är en väldigt 
bra stad att utgå från eftersom vi har 
Stockholm två timmar upp och Göteborg 
tre timmar ner. Vi båda har bott här i stort 
sett hela våra liv och gillar Norrköping 
som stad.

        "Vi vill göra 
    Norrköping 
 större på kartan" Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Andersson

– Vi har över 
136,6 miljoner 
visningar totalt 
på kanalen.

Personligt Doris

Ålder: 34 år.

Bor i: Norrköping.

Familj: Man och tre barn.

Kör: Kvinna.

Läser: Läser inte så mycket, 
lyssnar mest på musik.

Tittar på: Skräckfilmer.

Lyssnar på: Allätare.
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Genom sin Youtube-kanal Lets Feast har 

Doris och Cristian 330 000 prenumeranter.

Personligt Cristian

Ålder: 29 år.

Bor i: Norrköping.

Familj: Fru och tre barn.

Kör: Man.

Läser: Biografier och historia.

Tittar på: Blandat.

Lyssnar på: Väldigt varierat.
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GRATTIS!
Nyårspromenaden fyller 20 år

Var med när mörkret faller och 6 000 marschaller visar dig vägen genom ett upplyst Norrköping 
och vårt vackra Industrilandskap. Nyårspromenaden startar klockan 16 den 31 december vid 
statyn av Moa Martinson på Grytstorget med välkomsttalare och körsång. 

Promenaden går sedan vidare genom industrilandskapet mot Louis De Geer, under Gamle 
bro genom Strömparken, Refvens grund för att avslutas på Tyska torget med mysig stämning  
och ljusspel omkring klockan 18. Längs vägen passerar du stämningsfull musik, eldkonst och 
annan underhållning.

Varmt välkommen!

www.upplev.norrkoping.se

Perfekt tajming för 
Najas Mejeri
 – I våras tog vi steget in på Ica. Det har varit en ”wow-sommar” för oss! 
Gabi Khanu, vd för Najas Mejeri, försöker sätta ord på framgången med 
företagets orientaliska stekost.
 Osten tillverkas hantverksmässigt utifrån mamma Najas familjerecept, 
i ett litet mejeri på Importgatan i Norrköping.

ekologiskt. Vi vill inte in på marknader 
där man bara ska konkurrera med pris. Vår 
produkt konkurrerar med sin höga kvalitet. 

Perfekt tajming
Året som gått har varit hektiskt. 
 – Vi har haft en ”wowsommar”. 
Tajmingen har varit perfekt för vår stekost 
som blivit ett alternativ till köttet på 
grillen. Vårens stora larm om antibiotika 
i djurhållningen bakom traditionell 
halloumi från Cypern har också ökat 
efterfrågan på vår lokalproducerade ost, 
framhåller Gabi.

 Najas stekost påminner om halloumi 
men den görs enbart på komjölk. (I 
traditionell halloumi ingår mjölk från ko, 
får och get.)
 – Vår ost är mildare, mindre ”gnisslig” 
och har en mjukare konsistens, säger Gabi.

Gör allt själva
Framöver vill han utveckla fler produkter 
i mejeriet, till exempel en egen variant av 
salladsost.
 – Ett annat mål är att ställa om till 
ekologisk produktion, berättar han.
Mamma Naja är fortfarande aktiv i 

företaget. Gabi håller i alla trådar men 
hoppas kunna anställa en vd i framtiden. 
Han vill fortsätta vara en kraft i företaget 
men på annat sätt.
 – Vi har jobbat hårt och vi gör allt 
själva. Från att distribuera osten till alla 
återförsäljare och kunder mellan Göteborg 
och Stockholm till att hämta råvaran i 
Norsholm. Och däremellan tillverkning, 
marknadsföring och produktutveckling. 
Det enda vi inte gör själva är att mjölka 
korna, skrattar han.

Många lokala mathantverkare börjar i liten skala. Men 
för Gabi och hans familj kom produktionen snabbt upp i 
förhållandevis stora volymer.
 – Vi var inte beredda på att osten skulle bli en hit 
direkt, säger Gabi, som ändå varit noga med att skynda 
långsamt och med eftertanke.
 – Det är inte lätt att skala upp ett familjerecept till 
mejeriproduktion. Vi har löst problem på vägen, det 
handlar mycket om kemi. För mig är det viktigt att 
leverera en produkt som håller hög och jämn kvalitet, 
förklarar han. 

Mjölk från Norsholm
Ystningen drog igång på allvar 2015. Mejeriet hyrde då 
in sig tillfälligt i ett storkök men fick snart söka sig egna 
lokaler för att kunna utveckla produktionen.
 Idag har Najas Mejeri sex anställda och förädlar 
runt 2 400 liter mjölk om dagen till stekost och olika 
yoghurtprodukter. Under högsäsong på sommaren går det 
åt över 4 000 liter mjölk på en dag. Mjölken kommer från 
en gård i Norsholm.
 – Jag valde medvetet en stor mjölkleverantör, för att vi 
skulle kunna öka tillverkningen successivt.

Ryktet gick före
De första åren såldes osten huvudsakligen på marknader, 
torg, mässor och direkt till olika syrianska församlingar. 
Lokala restauranger började ta in osten, till exempel 
Östgötakök, och snart hade ryktet om Najas stekost spridit 
sig.
 – Det har underlättat vår marknadsföring. När jag 
skulle börja prata med inköpare på Ica, kände de redan till 
oss och var positiva. 
 Att Gabi sökt sig till Ica-koncernen är ingen slump.
 – De främjar värden vi uppskattar - lokalproducerat och 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson Fakta Najas Mejeri

Etableringsår: Bolaget bildades 2014, 
men tillverkningen startade 2015.

Ägare: Gabi Khanu

Antal anställda: Sex personer

Kunder: Ica-butiker och restauranger. 
Osten säljs även till privatpersoner på 
marknader och mässor.

Marknad: I huvudsak Östergötland, men 
även viss distribution till kunder i södra 
Sverige.

Produktion: Tillverkning av stekost, vitost, 
yoghurt, yoghurtbollar och ricottabollar.

Råvara: Komjölk.

– Vår stekost har blivit 
ett alternativ till köttet 
på grillen.

Gabi och hans familj var inte beredda på att 
osten skulle bli en sådan succé direkt.



Det finns en rad intressanta och kunskapsintensiva 
teknikföretag i Norrköping, framhåller Dag Forsén och 
Carolina Olsson, nytillträdda krafter på Norrköping 
Science Park. 
– I vårt arbete vill vi bidra till att företagen synliggörs 
mer. Vi ska fortsätta skapa förutsättningar så att de 
kan växa och bli fler. En viktig kugge för att locka 
studenter och rätt kompetens till regionen, säger Dag.

Dag är ny verksamhetsledare. Kollegan 
Carolina är nytillträdd som projektledare och 
community manager. Deras gemensamma, 
övergripande uppgift är att bidra till 
hållbar tillväxt för de kunskapsintensiva 
teknikföretagen i regionen. Det handlar om 
företag som ofta vuxit fram ur forskningen 
vid Linköpings universitet eller ur 
nyskapande idéer från entreprenörshåll.

Som mäklare
 – Vi är en guide och en partner för den 
som vill utveckla en idé till en verklig lösning, 
oberoende av var i processen den personen 
befinner sig. Vi är en sammankopplande 
kraft som kan hjälpa till att knyta kontakter 
där det behövs, säger Carolina. 
 Dag nickar instämmande:
 – Vår roll är att fungera som mäklare 
mellan olika intressenter och aktörer i 
innovationssystemet. Vi har överblick och 
kan leda vidare till rätt instans för fortsatt 
stöd, exempelvis till Almi eller inkubatorn 
LEAD. Vi kan vara länken mellan studenter 
som söker intressanta exjobb och företag 
som är i behov av att hitta nya lösningar. 
Eller mellan forskare och entreprenörer till 
exempel.

Studentsamverkan
Kunskapsintensiva företag behöver 
medarbetare med specifik kompetens för 
att växa och utvecklas. Dag och Carolina 
kommer att fortsätta, enligt Nosp:s strategi, 
att lägga mycket kraft på olika former av 
samverkan med studenter vid Linköpings 
universitet.
 – Det är i möten mellan människor som 
nya infallsvinklar uppstår och samarbeten 
kan ta form, även när vi pratar om 
högteknologi, säger Carolina.

 – Och vi måste få fler studenter att stanna 
kvar i regionen efter sin examen, säger Dag.
Hur kan det gå till?
 – Vi ser att studenter som får lösa problem 
åt företag, som en del i sin utbildning, i 
större utsträckning stannar kvar i regionen 
efter sin utbildning. Det beror säkert 
på att de då fått kontakter och fotfäste i 
näringslivet. Ett exempel på vad som redan 
görs inom detta område är projektkursen 
InGenious på Linköpings universitet, säger 
Dag.

Vill ha valmöjligheter
En annan viktig aspekt för att locka 
de unga och välutbildade är att antalet 
kunskapsintensiva företag behöver öka, 
menar Carolina.
 – Det måste finnas en viss mängd företag 
inom samma kunskapsområde, en kritisk 
massa. De som söker vill ha fler företag att 
kunna gå vidare till i karriären. De vill ha 
valmöjligheter, säger hon.
 Och de företag som faktiskt finns måste 
lyftas och uppmärksammas mer.
 – Många teknikintensiva företag är stolta 
över att de startat just i Norrköping och har 
renommé ute i världen. Vi kan hjälpa till att 
synliggöra de här företagen och kopplingen 
till Linköpings universitet, så att detta blir en 
tydligare del av stadens identitet. Det skulle 
stärka företagens varumärken, vilket i sin tur 
skulle locka den högutbildade arbetskraften, 
säger Dag.
 Men ambitionerna gäller inte bara det 
privata näringslivet. Dag och Carolina vill 
även lyfta hela den offentliga sektorn som ett 
spännande arbetsfält, som också har behov av 
framtidens lösningar.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

– Vi måste få fler
studenter att
stanna efter
examen

De vill stärka 
Norrköpings 
identitet som 
kunskapsstad

Carolina Olsson och Dag Forsén är nytillträdda krafter på Norrköping Science Park.
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Fakta 
Vad är Norrköping
Science Park?

Verksamhet: Näringslivsutveckling 
med fokus på nästa generations 
innovationer och företag – kopplat 
till tekinik och forskning – i nära 
samverkan med Linköpings universitet, 
Region Östergötland, Almi och 
LEAD, företagsinkubatorn, med flera. 
Samverkar med Mjärdevi Science Park i 
Linköping.
Här kan du ta del av nätverk, 
utbildning och coachning, få stöd för 
innovationsutveckling och länkar vidare 
till finansiering samt tillgång till lokaler.

Fysiskt område: Runt 
Industrilandskapet i centrala 
Norrköping. I parken hyr cirka 45 
företag kontor. Flera står på kö.

Ägare: Rådhus AB, som är 
moderbolaget i Norrköpings kommuns 
bolagskoncern. 

Finansiering: Dels från Norrköpings 
kommun, dels från projektmedel (från 
EU eller nationella organisationer).
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Nya låtar, ett personligt sound, film och foto – allt paketeras i kreativa 
helhetslösningar i en växande studio i Norrköping. 
 Kenny Lundström började bygga upp Kapten Studios 2011 och jobbar 
framför allt med morgondagens stjärnor – de som är på väg att slå igenom.
 – Det har gått väldigt bra. Idag har vi kö till studion, säger Kenny.

är lärare på Film & Musikgymnasiet i 
Norrköping och jag är musikproducent 
i eget företag. För mig är det viktigt att 
allt fungerar tillsammans och att allt jag 
gör snuddar på något vis vid musiken, 
säger han.
 Hur är det att vara företagare i en 
kreativ bransch?
 – Det gäller att vara uthållig. En del 
kunder kan komma till mig idag tack 
vare att de gillar soundet på en skiva jag 
gjorde för flera år sedan. När man sedan 
har skapat nya låtar för en artist finns 
det två sätt att ta betalt. Antingen direkt 
när uppdraget är klart eller genom att se 
jobbet som en investering. Det vill säga 
ha tålamod och invänta utdelning när 
låten slår igenom och då kan det handla 
om att få ganska mycket tillbaka.

Musikbolag samarbetar
Hur ser du på musikbranschen i 
Norrköping?
 – Företagen är nischade inom olika 
genrer. Får jag ett uppdrag som inte passar 
mig, exempelvis inom metal, skickar jag 
det vidare till någon annan producent som 
jag tror skulle passa bättre. Min stil ligger 
inom modern pop, sådant som går på 
radio. Musikföretagen samverkar snarare 
än konkurrerar men visst tävlar man om 
att synas och höras. Klart man vill vara 
eftertraktad, säger han.

Kenny har skrivit runt 500 musikprojekt, 
från hela album till enstaka låtar, sedan 
2011.
 Och många fler lär det bli. För 
närvarande köar skivbolag, artister och 
musiker för att få spela in låtar i studion 
i Norrköping. Väntetiden är minst ett 
halvår.

 – Jag vill hela tiden utvecklas. Mitt 
mål är att locka hit kunder från hela 
Sverige. Att vara så unik. Jag trivs i 
Norrköping och vill vara kvar här. 
Framåt hoppas jag på att vi jobbar med 
etablerade artister och att investeringar vi 
gjort slagit igenom.

Han säger ”vi” eftersom han sedan ett par år även 
har brodern Robin med ombord. Företaget heter 
Lundstrom Media Music.
 – Vi har samma drivkraft och sätt att tänka. Men 
det var först 2017 som vi kom på att vi skulle slå oss 
ihop och samarbeta, berättar Kenny.
 Lundstrom Media Music, omfattar ett brett utbud 
av tjänster som kan kombineras till önskad mix av 
musikproduktion, film, foto och grafisk formgivning. 
 – Vi gör allt från att skriva låtar till artister till 
radioginglar, hemsidor och företagsfotograferingar, 
berättar Kenny. 

 Artister på väg upp
Det är Kenny som tar emot. Vi ses i studion där 
han inledde sin karriär som musikproducent 2011, 
i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. 
2013 blev han egen företagare. Till studion kommer 
artister för att förlösa sin musikstil och hitta sitt 
sound genom Kennys coachning och skapande. 
 – Jag är ingen talangscout. De som kommer hit 
har redan kommit väldigt långt i sin musikaliska 
karriär. Uppdragen handlar om att skriva låtar till 
artisterna enligt ett önskat sound som ändå ska bli 
unikt för just den personen, förklarar han.

 Några av de artister som Kenny jobbar med eller 
har jobbat med är till exempel Eleonor Leone från 
Norrköping, Donika Nimani från Norrköping och 
Anton Nessvi från Linköping. 
 – De är alla på väg att slå igenom. Eleonor satsar 
på världen och ska till Tokyo om en vecka, berättar 
Kenny.

Entreprenör i kreativ bransch
Hans musikpassion har gjort honom till en sann 
entreprenör.
 – Jag jobbar på Studieförbundet Vuxenskolan, jag 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

– Jag vill hela tiden utvecklas. 
Mitt mål är att locka hit kunder 
från hela Sverige.

Skapar soundet för 
morgondagens stjärnor

Lundstrom Media Music

Fakta 
Lundstrom Media Music

Drivs av: Kenny Lundström i samarbete 
med Robin Lundström.

Verksamhet: Musikproduktion, 
filmproduktion, foto, grafisk 
formgivning. Marknadsföring och 
reklam.

Kunder: Skivbolag, artister, företag 
och studieförbund.

Marknad: Sverige, i huvudsak 
Norrköping med omnejd.



Åkeriägare, marknadsansvarig, vd, vice chef 
och vice ordförande. Att tuffa på i maklig takt 

i livets högerfil är inget för Alex Nejdemo, 
som närmast fått kärleken till företagandet 

serverat i frukostgröten.

I ögonvrån ser Alex Nejdemo hur en bilist vrider på ratten 
och lämnar sin parkeringsficka.
 Det är luckan han väntat på. Lika instinktivt 
som ursäktande springer han ut på St Persgatan och 
fickparkerar sitt rullande varumärke till budbil.
 – Sådär ja. Nu får fotografen en perfekt fotovinkel 
precis utanför vårt skyltfönster, säger Alex när han med ett 
leende slår sig ned på stolen igen.
 Han har ingenting emot att synas, varken för egen del 
eller med sina företag. Många är de Norrköpingsbor som 
sett bilarna med Nejdemo Åkeri strajpat i rött och svart på 
stadens gator. 
 – Snyggt strajpade bilar är kostnadseffektiv 
marknadsföring, konstaterar Alex.
 På Linkedin beskriver han sig själv som en engagerad 
företagare i Norrköping, och googlar man hans namn är 
just det där med engagemanget knappast en överdrift. 
Vid sidan av att vara ägare av Nejdemo Åkeri är han vd 
för Skylta, vice ordförande i Företagarna Norrköping, vice 
chef för Studieförbundet Vuxenskolan, marknadsansvarig 
för och delägare i Svenska Mäklargruppen.

 – Fram till vi fick barn förra året var jag dessutom 
fritidspolitiker men jag kände att jag var tvungen att bort 
något för att hinna vara förälder…

Ville göra sin egen grej
Att Alex hittat hem i livet som entreprenör är knappast 
förvånande om man ritar upp ett släktträd över familjen 
Nejdemo. Systern Evelina driver trafikskola i samma lokal 
som han själv huserar med sina egna bolag, och pappa 

Peter har drivit lastbilsåkeri sedan 1989.
 – Redan under uppväxten tvättade jag lastbilar, målade 
flaken svarta och hängde med i passagerarsätet bara för att 
det var skojigt. På den tiden drömde jag mest om att bli 
åkare, som pappa – inte företagare.
 Vid 23 års ålder, efter att ha varit anställd i sin pappas 
firma, kände Alex att han ville göra sin egen grej. 
 – Det var då jag startade mitt budbilsföretag. Sedan dess 
har jag och pappa samverkat med varandra. Han satsar på 
lätta lastbilar och jag på budbilar. Det går att samordna på 
många olika sätt, säger Alex.

Storformatsskrivare blev starten på nytt företag
Sedan ifjol kan han titulera sig serieentreprenör. Det var då 
han tillsammans med hustrun Malin Nejdemo grundade 
Skylta, som till skillnad från många lokala aktörer 
fokuserar både på profilreklam och skyltning.
 – Förra sommaren fick jag en uppenbarelse om att 
bildekor kanske var något att satsa på. Vi investerade 
i en storformatsskrivare som kan producera allt från 
banderoller och tröjtryck till dekaler. Det blev startskottet 

för den här verksamheten.
 Även med sin satsning på Skylta är Alex noga med att 
poängtera att det fanns samverkansfördelar i branschen.
– Exempelvis kan vi ta hjälp av andra företag i staden när 
vi behöver foliera. 
 Samma tänk, det vill säga att man behöver ta hjälp 
utifrån för att kunna utvecklas och expandera, bär han 
med sig även internt.
 – Jag inser ju att jag inte kan göra allting själv, så det 
gäller att omgärda sig av bra människor. Det jag är bäst 
på är att leda en verksamhet. Samtidigt vill jag vara med 
i hela kedjan. Jag kan lika gärna strajpa bilar eller köra 
budbil som att åka ut och träffa kunder.

Behöver bli utmanad i huvudet
Den klassiska 40-timmarsveckan existerar inte i Alex 
vardag. Å andra sidan beskriver han företagandet som en 
livsstil.
 – Hemma kan jag sitta på vardagsrumsgolvet och klippa 
vepor samtidigt som min dotter (1,5 år) springer omkring 
och drar i vepan.

 Alex Nejdemo vill inte beskriva sig själv som en rastlös 
figur, snarare en engagerad företagare som ogärna vill 
koncentrera sig på en boll i taget.
 – Jag behöver bli utmanad i huvudet. Jag springer 
på den bollen som ligger närmast tillhands för dagen, 
konstaterar han.
 Om att utgå från Norrköping har Alex bara gott att 
säga.
 – Det är ett bra företagsklimat i staden och ett allmänt 
skönt go. I och med att staden växer behöver företagen 
inte slåss om uppdrag och marknadsandelar. Jag brinner 
för Norrköping och vill bo och verka just här. Norrköping 
betyder allt och är staden jag älskar. 

"Norrköping 
betyder allt 

för mig"

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Andersson

–  Snyggt strajpade bilar är kostnadseffetiv 
marknadsföring, konstaterar Alex.

Personligt Alex Nejdemo

Ålder: 31 år.

Bor i: Smedby.

Familj: Fru Malin och 
dotter Belle.

Kör: Ford.

Läser: Harpsund tur och retur.

Tittar på: Vita Hästens matcher.

Lyssnar på: Alex och Sigges podcast.

Oanad talang: Limbomästare 2007.

– Jag inser ju att jag inte
kan göra allting själv,
så det gäller att omgärda
sig av bra människor.
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I september i år kom Svenskt Näringslivs företagsranking för 2019. 
Norrköping backade till plats 253. Framförallt visar rankingen att 
Norrköpings näringsliv vill att kommunen förbättrar service och 
bemötande samt attityden till företagande.

 – Vi är inte alls nöjda med att vi backar så 
mycket, det är jättetråkigt. Vi har ett jobbigt år 
bakom oss med bland annat avvecklingen av 
besöksnäringsbolaget. Samtidigt tar vi den här 
och andra undersökningar på allvar och vi måste 
uppenbarligen jobba mycket mer med service 
och bemötande, säger Norrköpings kommuns 
näringslivsdirektör Pontus Lindblom.

Norrköping har många framgångsrika och 
engagerade företagare. Patrik Ondracek, vd 
för Melander Bygg, Cecilia S. Aldén, vd för 
Developing Design Sweden och Maria Kufver, 
vd för Byn Kommunikationsbyrå är tre av dem. 
Cecilia och Maria sitter också med i Norrköpings 
Näringslivsråd, som består av nio representanter 
från olika branscher i näringslivet och från 
Norrköpings kommuns näringslivsavdelning.

 – Utifrån den rollen tycker jag att det är 
beklagligt att Norrköping ligger så pass lågt i 
mätningarna i hur man upplever bemötandet. Det 
är viktigt att det tas på allvar och att man nu agerar 
för att få ett betydligt bättre klimat. Man kan välja 
som tjänsteman att känna att ens viktigaste uppgift 
är att följa regler och lagar och att sätta gränser. 
Eller så kan man se sig som en möjliggörare för 
entreprenörer att driva framåt, säger Maria Kufver.

Att kommunen ibland brister i bemötandet är 
de tre överens om, men Cecilia S. Aldén påpekar 
också att alla områden inte pekar nedåt.

 – Bryter du ner enkäten så ser du att allt inte är 
negativt, en del saker går till och med uppåt. Men 
det finns också saker som behöver göras bättre. 
Politikerna behöver sätta tydliga mål och förankra 
dessa hos tjänstemännen och sedan följa upp att 
det arbetas utifrån den målbilden, säger hon.

Patrik Ondracek instämmer i att näringslivet mår 
bra och att det beror på duktiga entreprenörer 
i Norrköping. Frågan om kommunens 
bemötande av företag  tycker han inte bara berör 
tjänstemännen utan också att politiker ibland är 
dåligt pålästa när de besöker företag.

– Skulle jag komma ut till en kund och inte vara 
påläst genomskådas jag på två minuter. Om jag 
är politiker och vill få genomslag för min politik 
så är det viktigt att jag lyssnar på den enskilde 
företagaren. Vilka förutsättningar har denne att 
verka i Norrköping? Är det en enskild firma men 
några få anställda eller ett stort företag som skapar 
många arbetstillfällen i Norrköping? Alla har olika 
behov men är lika viktiga och bidrar på olika sätt 
till Norrköpings tillväxt.

Frågor kring service och bemötande har 
redan tidigare varit på agendan men efter 
att det preliminära resultatet från Svenskt 
Näringsliv presenterades i våras har kommunen 
på samhällsbyggnadskontoret också infört 
dialogmöten tillsammans med näringslivet för att 
tillsammans identifiera vad som kan bli bättre och 
vilka åtgärder som behöver göras. 

– Vi måste ta till oss av det näringslivet säger och 
ger utryck för. Vi har alla förutsättningar att lyckas 
för ovanligt många av företagen i kommunen går 
riktigt bra, Norrköping växer och arbetslösheten 
sjunker. Vi borde istället ha kunnat förbättra oss i 
rankingen och arbetet med att ta reda på vad som 
ligger bakom missnöjet måste prioriteras, säger 
Pontus Lindblom.

I början av december bjuder näringslivs-
avdelningen in till ett seminarium kring 
upphandling. Seminariet vänder sig till företag 

som vill lära sig mer om hur en kommunal 
upphandling går till och vilka regelverk som styr 
processen. Syfte är att öka förståelsen för processen 
så att fler ska se möjligheterna i en upphandling. 
Seminariet i kombination med dialogmöten 
och ett nytt webbformulär för näringslivet 
har utformats för att möta företagarnas och 
kommunens gemensamma intressen för dialog. 
Det är ett första steg i arbetet med att förbättra 
service och bemötande. Kommunen och de tre 
företagarna uttrycker att det finns olikheter i 
syfte, samt hur lagar och bestämmelser tillämpas, 
vilket ibland försvårar dialogen mellan kommun 
och näringsliv. Patrik Ondracek uttrycker att det 
måste till fler meningsutbyten men att han som 
företagare upplever att kommunen har svårt att 
möta de behov som finns.

– Vi är närmare verkligheten än kommunen. Jag 
utvecklar vår verksamhet med ett vinstperspektiv 
och använder mig av mentorer. Med deras hjälp 
lyfter jag blicken. Det finns profiler och förebilder 
inom näringslivet som kan motivera människor att 
stanna, säger Patrik Ondracek.

Stoltheten över Norrköping återspeglas 
hos företagarna liksom inom kommunens 
verksamhet. Hösten tar avstamp i nya arbetssätt 
som förhoppningsvis ska leda till samtal kring 
hur kommunen på bättre sätt kan tillgodose 
näringslivets intressen.

 – Jag är stolt över att bo i Norrköping, stolt över 
att driva bolag här och jag vill absolut vara kvar, 
det är en fantastisk stad säger Maria Kufver.

Text: Norrköpings Kommun  Foto: Magnus Andersson

– Vi har alla förutsättningar att lyckas
för ovanligt många av företagen i
kommunen går riktigt bra.

Fr v. Cecilia S. Aldén, vd för Developing Design Sweden, Patrik Ondracek, 

vd för Melander Bygg AB och Maria Kufver, vd för Byn Kommunikationsbyrå.

God service och 
bra bemötande
måste prioriteras



SVERIGES
SUPERHJÄLTAR

I Sverige finns det över en miljon 
företag (var av drygt tio tusen finns i 
Norrköping) som har skapats av våra 
500 000 företagare. Ibland när vi läser 
tidningar eller lyssnar på politiker kan 
det verka som att de flesta jobb skapas 
av stora multinationella företag. I själva 
verket kunde inget vara mer fel. Enligt 
Statistiska Centralbyrån skapas fyra av 
fem jobb i mindre företag och idag 
sysselsätts långt många fler människor 
i små jämfört med stora företag.  
Småföretagen – som avser företag 
med färre än 50 anställda – utgör 99,4 
procent av dessa och står för hela 4 
av 5 jobb. Den stora majoriteten av 
småföretagen är ägarledda företag där 
ägaren både styr och arbetar i företaget. 
Nästan alla företag vill växa och därmed 
skapa fler jobbtillfällen. Jobben som 
skapas i de privata företagen genererar 
inte bara inkomster till de anställda 
utan också skatteintäkter till vår 
gemensamma välfärd.

 Med detta som bakgrund måste man 
inse småföretagens betydelse för ett 
fungerande samhälle. Det är de små 
företagarna som bär Sverige på sina 
axlar och därför viktigt att se dem för 
vad de är samt värna om deras existens 
och jobba för att förutsättningarna för 
att driva och verka på orten är så bra 
som möjligt. 

 Vi på Företagarna jobbar varje dag 
för att företagare skall för möjlighet 
att nå sin fulla potential och bli så 
framgångsrika som möjligt! Företagarna 
vill se en moderniserad arbetsrätt som 
är anpassad efter dagens sätt att driva 
företag. Vi vill se en minskad regelbörda 
där reglerna måste vara användbara, 
effektiva och samtidigt ge möjlighet 
för företag att utvecklas. Vi ser att 
kompetensbristen är en av de absolut 
största utmaningarna för tillväxt och 
utveckling och som en av lösningarna 
på detta måste kostnaden att anställa 
sänkas och företagens tillgång till 
arbetskraft med rätt erfarenhet och 
kompetens måste underlättas på olika 
sätt. Det är först när detta sker företag 
kan växa och arbetsmarknaden bli mer 
inkluderande.

Robert Wallin 
Bitr. regionchef 
Företagarna Östergötland  
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