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Är det dags för utbildning, grupputveckling, föreläsningar, företagsevent, teambuilding, spa & relax eller privata fester? 
Här kan ni välja och vraka bland stora som små mötes- och konferenslokaler i härliga miljöer! Slå till på en härlig stund 

med övernattning och goda måltider i fina restauranger.

KONFERENSGUIDEN

Välkomna till en mötesplats för stora sällskap och 
mindre grupper. Arbetets museum ligger i hjärtat av 
Norrköpings industrilandskap. 
I huset finns fem trevliga lokaler i olika storlekar av-
sedda för möten, seminarier, föreläsningar, konferenser 
och mässor. 

Arbetets Museum, 602 21 Norrköping
Tel: 011 23 17 00

Arbetets Museum Konferens

Detta hotell har ett vackert läge vid sjön Stora Rängen i Brokind. 
Hotellet har en privat strand, bastu och kanotuthyrning. Wi-Fi och 
parkering är gratis, och restaurangen serverar moderna svenska 
rätter. Centrala Linköping ligger 27 km bort.

stiftsgården vårdnäs

Vårdnäs, 590 45 Linköping
Tel: 013-36 85 00

Yxnerum ligger i hjärtat av Östergötland, mindre än en timmes 
bilfärd från Linköping och Norrköping, bredvid sjön Yxningen 
– en plats där du kan vistas i en lugn och rogivande miljö långt 
från stadens brus utan störande avbrott. Det här är kanske 
Östergötlands bästa plats för sportiga möten och givande 
konferenser för aktiva företag och föreningar! 

yxnerum hotell & konferens

Yxnerum Hotel & Conference, 597 95 Åtvidaberg
Tel: 0120-610 22

Väl mött på ”Brunnen”! Här finns en speciell atmosfär som vi vill 
att ni skall få uppleva. Både som gäst hos oss och som besökare i 
medeltida Söderköping.

söderköpings brunn

Skönbergagatan 35, 614 30 Söderköping
Tel: 0121-109 00

Vadstena har en fantastiskt välbevarad historia och omges av 
östgötsk natur och Vätterns klara vatten. Vadstena Klosterhotel 
och Restaurant Munkklostret är inrymda i några av Sveriges äldsta 
byggnader; den Heliga Birgittas kloster från 1300-talet och Birger 
Jarls furstepalats från 1200-talet.

vadstena klosterhotell

Lasarettsgatan 5, 592 30 Vadstena
Tel: 0143-315 30

Motala Convention Centre bedriver idag en mångfacet-
terad verksamhet. Vår huvudinriktning är att vara en 
arena för olika former av möten och sammankomster.

MOTALA CONVENTION CENTRE / FOLKETS HUS

Sjögata 5, 591 30 Motala
Tel: 0141-480 50

För många år sedan hade familjen Eriksson en dröm. Att 
tillsammans skapa en genuint välkomnande mötesplats 
med det där lilla extra, i den skönaste delen av Öster-
götland. I dag lever vi vår dröm. Resultatet är vackra 
Rimforsa Strand.

RIMFORSA STRAND

Fredrika Bremers Allé 2, 590 46 Rimforsa
Tel: 0494-792 90

Konferera i Linköpings högsta hus! Ta hissen till våning 
18 eller 19 i Tornet och se Linköping breda ut sig under 
dina fötter. Väl uppe på 64 meters höjd välkomnas du till 
Sky Meetings och våra mötes- och konferenslokaler. 

SKY HOTEL APARTMENTS

Tornbyvägen 1,582 73 Linköping
Tel: 013-32 810 50

Ett möte i skärgården är ett möte för många sinnen!
 På Gryts Varv får ni kraft och energi för att skapa nya 
tankar och idéer. Välkomna att konferera hos oss året 
runt, mellan solvarma klippor eller snötäckta vikar.

GRYTS VARV HOTELL & KONFERENS

Hummelvik Gryts Varv, 610 42 Gryt
Tel: 0123-128 06

Mitt på Östgötaslätten ligger Himmelsby Gårdshotell 
med vidunderlig utsikt över fälten.  Här kan ni kombi-
nera effektiva konferenser med aktiviteter, SPA-entré, 
behandlingar samt unik fiskpedikyr. Vi erbjuder mötes-
lokaler i olika storlekar där vårt största konferensrum 
tar upp till 100 pers.

HIMMELSBY GÅRDSHOTELL

Himmelsby Norrgård 2, 590 17 Mantorp
Tel: 013-33 12 02

SAAB Arena – En Arena för alla Tillfällen! Vi arrangerar 
möten mellan människor! Vi spelar hockey i Arenan 
men Vi erbjuder så mycket mer! Arenan är Regionens 
absolut hetaste mötesplats, här samlas stora delar av 
regionens näringsliv. 

LHC EVENT SAAB ARENA

Gumpekullavägen 1, 582 78 Linköping
Tel: 013 37 12 00

Livgrenadjärmässens lokaler i Linköping har tillhört Liv-
grenadjärregementet, ett av världens äldsta regementen 
med rötter från medeltidens frälserytteri och bondeupp-
dåd. Sedan regementet lades ner 1997 har Livgrenad-
järmässen Fest & Konferensvåningar AB verkat för att 
bibehålla en för Linköping unik och historisk miljö. 

LIVGRENADSJÄRSMÄSSEN

Livgrenadjärmässen Fest & Konferensvåningar
Brigadgatan 8, 587 58 Linköping Tel: 013-14 09 99

Precis vid kanten av Göta Kanal ligger vackra Vänneberga gård. 
Här ordnar vi kreativa konferenser, fantastiska bröllop och roliga 
födelsedagsfester. Vår filosofi är att servera välkomponerade rätter 
lagade på egna- och lokalproducerade råvaror. Gårdsbutik, B&B, 
konferensrum från 10 -100 personer. 

Vänneberga gård

Vänneberga Gård, 614 92 Söderköping
Tel: 0121 - 104 11

Mer information hittar du på
affarsliv.com/konferens

I SAMARBETE MED
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Jag ska infria mitt löfte

Innehåll

Inför det här året gav jag ett nyårslöfte till företa-
garna 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 till-
mötesgående gentemot Norrköpings små och stora 
företag. Och det är precis vad vi kommer fokusera 
på framöver. 

Det handlar förstås inte bara om det kommande 
året, utveckling av företagsklimat och tillväxt-
möjligheter är ingen skuta man rattar lite som 
man vill. Det är den berömda atlantångaren som 
tar tid att ändra kurs på och när man väl fått 
medvind måste man jobba hårt för att behålla den.  
Med andra ord, det är ett långsiktigt arbete som 
ligger framför oss.

Vi vill att Norrköping ska vara en stad att växa och 
utvecklas i. Vi vill också att det ska vara en kommun 
där det är enkelt att ta steget att starta eget företag, 
när man väl funnit modet och vågat göra det.

Två personer som vågat ta steget är Tove Sandin 
och Stina Åman på Iver Produktion. Tack vare de 

filmproduktioner som förlagts i Norrköping har 
Tove och Stina kunnat starta sitt eget produktions-
bolag. Läs mer om deras arbete i detta nummer.

Ica Smedby med ägarna Rickard Johnsson och Ann 
Nilsson i spetsen är förvisso etablerade företagare, 
men de har valt att utveckla sin verksamhet framåt. 
De bygger ut sin butik och satsar på sitt samhälls-
engagemang. Om deras arbete går det också att 
läsa i det här numret av Norrköping Växer.

Jag har för avsikt att införliva mitt löfte inför det 
här året. Näringslivsavdelningen ska vara lyhörda 
för företagarnas önskemål och fungera som en 
länk mellan det privata och det offentliga. Det 
finns ingen motsättning i att vi som kommunal 
inrättning verkar för ett sunt näringsliv – tvärtom 
dristar jag mig till att påstå att vi behöver varandra 
och blir mycket bättre om vi samarbetar. 
Väl mött under året!

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: Öst Media
Tryck: PressGrannar AB
Annonsbokning: 011-200 421 eller 011-200 303

Pontus Lindblom
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
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141 440 
invånare!

Norrköpings folkmängd
Kul att veta!

Den 30 september 2018 var Norrköpings folkmängd 141 440 personer enligt uttag 
ur Kommuninvånardata (KID) den 8 oktober 2018.

Källa: Kommuninvånardata och Statistiska centralbyrån
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Vilse i Kolmårdsskogarna? Risken är minimal för 23-faldiga VM-guldmedaljören 
Simone Niggli, som i sommar kommer till Norrköping för att ta sig an O-Ringen.
 Men den anrika tävlingen handlar inte bara om pallplatser utan bjuder också 
på en cityfest för alla invånare.

Våren 1965 enades Peo Bengtsson och Sivar Nordström 
om att starta en femdagarstävling i orientering med 
cykelsportens sexdagars som förebild. 156 deltagare kom 
till start. Drygt 50 år senare är O-Ringen världens största 
orienteringstävling. 
 – O-Ringen är dock lika mycket semester som 
orienteringstävling för merparten av deltagarna. För oss 
är målet att få orienterarna och deras anhöriga att lägga 
bästa semesterveckan i Norrköping i sommar istället för 
exempelvis en utlandssemester, säger Tomas Öberg.
 Han är generalsekreterare för O-Ringen-veckan som i år 
alltså arrangeras på östgötsk mark mellan den 21 och 
27 juli.
 – Skogarna är fantastiskt vackra och utslagsgivande. 
Kolmårdsterrängen är känd som något alldeles extra bland 
orienterare, berättar Tomas.
 I en tid när orienteringssporten växer så att det knakar, 
då allt fler upptäcker hur kul det är att motionera bortom 
vägar och elljusspår, är den klassiska orienteringstävlingen 
en stor attraktivitetssymbol för sponsorer och företag.
 – Vi har redan samarbeten med ett stort antal företag, 
även om det givetvis finns plats för fler. Det känns som om 
företag i regionen verkligen har förstått möjligheterna med 
att det kommer uppåt 25 000 O-Ringen-besökare i som-
mar och att de vill vara med på äventyret.
 Motionsboomen har nått orienteringen?
 – Definitivt. Vi har många anmälda till motionsklasser 
och orientering som sport är unik på så vis att alla kan vara
med oavsett ålder och ambitionsnivå. Motionskonceptet 
”HittaUt” som lanserades i Norrköping 2018 har också 
visat sig populärt bland allmänheten.

 

Mountainbikeorientering bland årets nyheter
O-Ringens ledord är hälsa, gemenskap, glädje, utmaning 
och tävling. Det är också ledord som man försöker 
kommunicera i sin marknadsföring.
 – Vi har exempelvis flera olika inspirerande filmer som 
vi sprider via sociala medier. I filmerna visas exempelvis 
personer i olika åldrar, elit som motionär, som orienterar 
i fina Kolmårdsskogar, hittar på roliga saker med kompisar 
på campingen och besöker turistvänliga platser kring 
Norrköping, säger Tomas.
 I år tar den växande grenen mountainbikeorientering 
större plats på schemat.
 – Vi samkör denna med vanlig orientering på samma 
arenor i sommar. Vi bjuder också in till en ”prova-på”
-etapp i Vrinnevi-skogen onsdagen den 24 juli då vi gärna 

ser att Norrköpingsborna tar med sig sin mountainbike 
och kommer och testar just denna häftiga orienterings-
gren, säger Tomas.

På vilket sätt är det positivt för Norrköping 
som stad att associeras med O-Ringen?
I samband med O-Ringen-veckan planerar Norrköpings 
kommun för en särskild cityfest. 
 – Många deltagare har med sig sina familjer och stannar 
några dagar innan och efter tävlingen. Elitsprinten sker i 
city på onsdagen. Men hela veckan kan invånarna räkna 
med familjevänliga aktiviteter samt orienteringstävlingar 
i samarbete med butiker, restauranger och kaféer, säger 
projektledaren Irene Warmer.
 På vilket sätt är det positivt för Norrköping 
som stad att associeras med O-Ringen?
 – Det är bra med ett budskap som andas delaktighet, 
hälsa och idrott. Näringslivet och föreningslivet får en 
bra skjuts. Vi skapar en folkfest, ett tillfälle för 
Norrköping att visa upp sig som stad och kommun 
för framtida evenemang. Alla ska känna sig delaktiga 
i värdskapet för Norrköping, säger Irene.

Fotnot: O-Ringen är i behov av privata boenden i 
Norrköping. Även husvagnar som kan ställas upp på 
O-Ringens camping är väldigt eftertraktade. Vill man hyra 
ut kan man göra det via www.oringen.se/hyrut2019. För 
mer exakt innehåll av programmet, se letscreate.norrkoping.se.

Nu kommer
O-Ringen 
till stan
"Kolmårdsterrängen är 
något alldeles extra"

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Andersson

– Vi skapar en folkfest, ett tillfälle 
för Norrköping att visa upp sig 
som stad och kommun för 
framtida evenemang. Alla ska 
känna sig delaktiga i värdskapet 
för Norrköping.
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ser att Norrköpingsborna tar med sig sin mountainbike 
och kommer och testar just denna häftiga orienterings-
gren, säger Tomas.

På vilket sätt är det positivt för Norrköping 
som stad att associeras med O-Ringen?
I samband med O-Ringen-veckan planerar Norrköpings 
kommun för en särskild cityfest. 
 – Många deltagare har med sig sina familjer och stannar 
några dagar innan och efter tävlingen. Elitsprinten sker i 
city på onsdagen. Men hela veckan kan invånarna räkna 
med familjevänliga aktiviteter samt orienteringstävlingar 
i samarbete med butiker, restauranger och kaféer, säger 
projektledaren Irene Warmer.
 På vilket sätt är det positivt för Norrköping 
som stad att associeras med O-Ringen?
 – Det är bra med ett budskap som andas delaktighet, 
hälsa och idrott. Näringslivet och föreningslivet får en 
bra skjuts. Vi skapar en folkfest, ett tillfälle för 
Norrköping att visa upp sig som stad och kommun 
för framtida evenemang. Alla ska känna sig delaktiga 
i värdskapet för Norrköping, säger Irene.

Fotnot: O-Ringen är i behov av privata boenden i 
Norrköping. Även husvagnar som kan ställas upp på 
O-Ringens camping är väldigt eftertraktade. Vill man hyra 
ut kan man göra det via www.oringen.se/hyrut2019. För 
mer exakt innehåll av programmet, se letscreate.norrkoping.se.

Nu kommer
O-Ringen 
till stan

Tomas Öberg, generalsekreterare för O-Ringen-veckan i Norrköping och projektledare
 Irene Warmer tror att både näringslivet och föreningslivet kommer få en bra skjuts av O-Ringen.
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Författarkarriär 
fick rivstart
Tre böcker på mindre än ett år

Insikten om skrivandets magi väcktes alltså tidigt. 
Susanna, som vuxit upp i Finland, läste litteraturvetenskap 
vid Åbo universitet och gick skrivarkurser som ung. Hon 
fortsatte att skriva i perioder. Familjeliv och jobbet som 
bibliotekarie kom emellan och vardagen rullade på. Som 
nybliven mamma till sitt fjärde barn såg hon dock en glipa 
i tidsväven, en chans att ta tag i författardrömmen igen.
 – Jag skrev medan min lilla satt i babysitter på golvet. 
Det var då råmanuset till min debutbok kom till, berättar 
hon.

Skickade två bokmanus
Det som fick henne att hålla fast vid skrivandet denna 
gång var en skrivarkurs på Linnéuniversitet i Växjö. 
 – Den blev helt avgörande. Jag var inte ensam med min 
text. Jag fick respons. Under kursen skrev jag manus till 
ytterligare en bok, ”Gåvan”, berättar hon.
 Att skriva och slutföra ett manus är krävande i sig. Att 
få det utgivet av ett etablerat förlag kan vara mycket svårt. 
Varje förlag hanterar flera tusen manus från förhopp-
ningsfulla skribenter varje år. Barnboksbranschen har 
vuxit snabbt med allt fler utgivna titlar per år, även där är 
konkurrensen stenhård. 
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Skrivit har hon gjort sedan hon var fem år.
 Vid 40 debuterade hon som barnboksförfattare på 
Brombergs förlag – och det med besked.
 På mindre än ett år har Susanna Lönnqvist i Norrköping 
gett ut tre böcker.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Välkommen till en 
dag om framtidens 
Östergötland
Östergötland står inför den största infrastrukturomvandlingen på många år 
i och med den nationella satsningen på Ostlänken. Det kommer att innebära 
stora möjligheter för vår region. Därför bjuder vi in dig till en dag med 
föreläsningar, samtal och seminarier där vi både lyfter blicken till nationell 
nivå och spetsar de lokala perspektiven.   

   TORSDAGEN DEN 7 MARS
   FLYGELN OCH LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS, NORRKÖPING

Dagen riktar sig till företrädare för företag, politiker och tjänstepersoner med 
ansvar för näringslivsfrågor och regional utveckling

Välkommen att diskutera hur vi samverkar i hela regionen för att få största 
tänkbara utväxling av den här möjligheten!

Läs mer och anmäl dig på FRAMTIDENSOSTERGOTLAND.SE

I SAMARBETE

Insikten om skrivandets magi väcktes alltså tidigt. 
Susanna, som vuxit upp i Finland, läste litteraturvetenskap 
vid Åbo universitet och gick skrivarkurser som ung. Hon 
fortsatte att skriva i perioder. Familjeliv och jobbet som 
bibliotekarie kom emellan och vardagen rullade på. Som 
nybliven mamma till sitt fjärde barn såg hon dock en glipa 
i tidsväven, en chans att ta tag i författardrömmen igen.
 – Jag skrev medan min lilla satt i babysitter på golvet. 
Det var då råmanuset till min debutbok kom till, berättar 
hon.

Skickade två bokmanus
Det som fick henne att hålla fast vid skrivandet denna 
gång var en skrivarkurs på Linnéuniversitet i Växjö. 
 – Den blev helt avgörande. Jag var inte ensam med min 
text. Jag fick respons. Under kursen skrev jag manus till 
ytterligare en bok, ”Gåvan”, berättar hon.
 Att skriva och slutföra ett manus är krävande i sig. Att 
få det utgivet av ett etablerat förlag kan vara mycket svårt. 
Varje förlag hanterar flera tusen manus från förhopp-
ningsfulla skribenter varje år. Barnboksbranschen har 
vuxit snabbt med allt fler utgivna titlar per år, även där är 
konkurrensen stenhård. 

 – Jag hade ju två manus klara. Jag skickade in båda för 
att visa att jag kan skriva mer än en bok.
 
Författare på deltid
Susanna hade inga förhoppningar men fick snart det de-
likata ”problemet” att två förlag ville ge ut hennes böcker. 
Hon valde ett av dem och tio månader senare, i september 
2017, var hennes första bok ”Den försvunna diamanten” 
utgiven. Den handlar om flickan Lilja Lind som vill bli 
detektiv. Våren därpå landade andra boken om Lilja Lind, 
”Lappen utan ledtråd” samt rysaren ”Gåvan” med en 
månads mellanrum.
 Susanna arbetar med ett nytt bokmanus. Ännu medger 
inte författarskapet ett skrivande på heltid.
 – När jag fick mina böcker antagna vågade jag gå ner i 
arbetstid som bibliotekarie. Dessutom har jag sökt och fått 
ett stipendium från Författarfonden. Nu kan jag ägna två 
dagar i veckan åt att sitta hemma och skriva. Det känns 
fantastiskt.

Få ihop trådarna
Hur ser dina skrivarplaner ut i framtiden?
 – Jag vill utforska de lite större och djupare frågorna, 

och gärna skriva även för vuxna. Men kanske ska man inte 
tänka för mycket vem som ska läsa utan mer låta berättel-
serna komma till en. Berättelser som vill bli berättade.
 Viktigaste egenskapen för att lyckas som författare?
 – Envishet! Inte bara för att stångas mot förlagen. Man 
måste ha förmågan att kunna färdigställa sitt manus, även 
när det trasslar till sig i det skrivna. Det är många beslut 
man ska ta under resans gång.

Personligt
Susanna Lönnqvist

Yrke: Barnbibliotekarie i 
Söderköping samt författare.

Bor: Lägenhet på fem rum 
och kök i Ljura.

Familj: Make, fyra barn 
i åldrarna 15, 13, 10, och 
8 år samt två katter.

Fritid: Tränar med Norrköping Roller Derby två gånger i 
veckan. En fartfylld lagsport på rullskridskor med många 
regler som utmanar både hjärna och kropp. Susanna är 
också en secondhand-fantast. I år har hon lovat sig själv 
att inte köpa några nyproducerade kläder.

Författare hon beundrar: ”Selma Lagerlöf ! En fantastisk 
berättare. Frida Nilsson, som skriver barnböcker med 
mycket fantasi och ett alldeles eget språk. Och många 
andra… ”
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Våren 2017 tog Tove Sandin och Stina Åman beslutet 
– ”vi ska starta företag ihop”. Det hela var dock inte helt 
självklart.
 – Utan varandra hade vi nog inte startat produktions-
bolag, inte på egen hand. Men vi är bra på att trigga 
varandra. När den ena känner sig velig så finns den andra 
där och pushar på och på så sätt tar vi oss an mycket. Det 
handlar om att bara göra och tänka bort allt som kan gå 
fel, säger Tove.
 Stina nickar instämmande.
 – Vi vill båda åt samma håll och vi vill göra det till-
sammans. Vi har otroligt kul ihop och den ena uppfyller 
den andras svagheter. 
 När duon sommaren 2018 ”gick public” med att de 
startat eget skrev Norrköpings Tidningar att ”Norrköping 
har exploderat som filmstad”. Det är en tendens som de 
båda har märkt av.
 – Allt fler filmproduktioner förlägger sina inspelningar 
i Norrköping, och det är såklart superkul. Mycket har 
att göra med Norrköpings filmfond, utan den hade inte 
Norrköping ’exploderat som filmstad’. Vi kan se att 
Norrköping har växt som filmstad när vi diskuterar det 
med filmfolk utifrån, säger Stina.

Brinner för att filmen att växa
På sin hemsida är de båda filmälskarna tydliga med en sak 
– att de vill skapa film med resten av Norrköping.
 – Att producera en film klarar man inte av på enbart 
två personer. Det är många olika pusselbitar som behövs 
för att en film ska kunna bli till. Vi hoppas kunna jobba 
tillsammans med många olika aktörer i Norrköping. Det 
kan handla om hotell som teammedlemmar ska bo på, 
cateringbolag som lagar mat under inspelning, företag 
där man kan hyra bord och stolar, folk som vill vara med 
bakom eller framför kameran... ja, nästan vad som helst, 
säger Stina.
 I nästa andetag berättar hon att de brinner för att få 
filmen i Norrköping att växa. 
 – Film är inte enbart en viktig del för vårt kulturliv i
Norrköping, det påverkar även Norrköping som stad. Tove Sandin och Stina Åman ser att 

Norrköping har växt som filmstad.
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– Film är inte enbart en viktig del för vårt kulturliv i Norrköping, det 
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produktionsbolag – med iver både i drivkraft och företagsnamn.
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där och pushar på och på så sätt tar vi oss an mycket. Det 
handlar om att bara göra och tänka bort allt som kan gå 
fel, säger Tove.
 Stina nickar instämmande.
 – Vi vill båda åt samma håll och vi vill göra det till-
sammans. Vi har otroligt kul ihop och den ena uppfyller 
den andras svagheter. 
 När duon sommaren 2018 ”gick public” med att de 
startat eget skrev Norrköpings Tidningar att ”Norrköping 
har exploderat som filmstad”. Det är en tendens som de 
båda har märkt av.
 – Allt fler filmproduktioner förlägger sina inspelningar 
i Norrköping, och det är såklart superkul. Mycket har 
att göra med Norrköpings filmfond, utan den hade inte 
Norrköping ’exploderat som filmstad’. Vi kan se att 
Norrköping har växt som filmstad när vi diskuterar det 
med filmfolk utifrån, säger Stina.

Brinner för att filmen att växa
På sin hemsida är de båda filmälskarna tydliga med en sak 
– att de vill skapa film med resten av Norrköping.
 – Att producera en film klarar man inte av på enbart 
två personer. Det är många olika pusselbitar som behövs 
för att en film ska kunna bli till. Vi hoppas kunna jobba 
tillsammans med många olika aktörer i Norrköping. Det 
kan handla om hotell som teammedlemmar ska bo på, 
cateringbolag som lagar mat under inspelning, företag 
där man kan hyra bord och stolar, folk som vill vara med 
bakom eller framför kameran... ja, nästan vad som helst, 
säger Stina.
 I nästa andetag berättar hon att de brinner för att få 
filmen i Norrköping att växa. 
 – Film är inte enbart en viktig del för vårt kulturliv i
Norrköping, det påverkar även Norrköping som stad. 

 Tove flikar in:
 – Genom att fler filmproduktioner förlägger sina 
inspelningar här bidrar det till att vårt näringsliv växer 
genom att pengar spenderas i Norrköping på olika sätt. 
En växande filmproduktion skulle bidra till att Norr-
köping syns mer utåt, och det i sin tur leder till ökad 
tillväxt och turism. Se bara hur Trollhättan har utvecklats 
efter att de har satsat på kultur, eller hur attraktivt Ystad 
har blivit efter att Wallander spelats in. 

Lokal aktör för filmproduktioner i stan
Varken Tove eller Stina är några duvungar i branschen. 
Båda har assisterat castingansvariga, varit inspelningsassis-
tenter och platsassistenter i stora produktioner som Goliat, 
nyinspelningen av Jönssonligan och Inga Lindström-
serien.
 – Framöver ska vi finnas till som en lokal aktör för 
filmproduktioner som förläggs i Norrköping. Vi vill bland 
annat kunna hjälpa till med locations, statister och platser 
varifrån man kan hyra saker – sådant som kan vara svårt 
för personer utifrån att sätta sig in i. Det finns inga andra 
bolag i Norrköping som har inriktat sig på ett liknande 
sätt, säger Tove.
 Bakom företagsnamnet – Iver Produktion – ligger för 
övrigt många timmars grubblande.
 – Iver är ett ord som vi båda känner att vi kan applicera 
på oss själva; vi är ivriga, energiska och har en brinnande 
lust för det vi gör. Vi tycker att man får en positiv känsla 
av namnet Iver – och vi hoppas kunna utstråla en positiv 
energi, avslutar Stina.

Här är duon 
som brinner 
för film

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Andersson

Personligt
Tove Sandin

Personligt
Stina Åman

Ålder: 23 år.

Bor i: Kneippen.

Familj: Bor tillsammans 
med sambon Simon Öster 
och får ibland sällskap av 
hunden Ella.

Kör: Mammas bil när jag får chansen, annars 
går jag överallt.

Läser: Antingen obehagliga skräckromaner eller 
slukande kärlekstrubbel.

Lyssnar på: Taggar igång tillsammans med Rihanna 
och promenerar runt med kompositören Natalie Holt.

Det bästa med Norrköping: Storleken, nära till allt 
och alla.

Ålder: 25 år.

Bor i: Vånga.

Familj: Mamma, pappa, 
syster Maja och bror Teodor.

Kör: Lite för mycket bil.

Läser: Poesi och kommentarsfält på Facebook.

Lyssnar på: Markus Krunegård.

Det bästa med Norrköping: Dialekten och alla fina 
platser.

– En växande filmproduktion
skulle bidra till att Norrköping
syns mer utåt, och det i sin tur 
leder till ökad tillväxt och turism.



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS10

Vildmarkshotellet genomgår just nu 
en total makeover och lanserar ett 
nytt familjekoncept. I Bamses värld 
filas på årets nyhet, en hissnande 
upplevelse för de minsta äventyrarna.
Och Christine Karmfalk ser fram 
emot sin första säsong som vd för 
Kolmårdens djurpark.

Christine kommer närmast från uppdraget som vd för Fria 
Läroverken. Hon har jobbat inom skolans värld under större 
delen av sitt yrkesliv. De senaste 16 åren har hon haft olika 
chefsbefattningar.
 Den 24 september förra året tillträdde hon sin tjänst på 
Kolmården, som då hade varit utan vd i ett halvår.
 – Det har varit mycket nytt att ta in och väldigt roligt. 
Jag har så mycket att lära mig när det gäller driften av en 
djurpark.  Den här första säsongen får bli mitt lärdomsår, 
säger hon entusiastiskt och ödmjukt.

Terrass över klippkant
Det pågår en hel del bakom kulisserna inför Kolmårdens 
säsongsstart. 
 – Det största projektet just nu är ombyggnaden av 
Vildmarkshotellet. Varenda kvadratmeter byggs om! 
Hotellet får en helt ny inredning som matchar vårt nya 
koncept Explorer, för äventyrsfamiljer. Vi fokuserar på 
det aktiva friluftslivet, med exempelvis vandringar och 
bmx-cykling i kombination med upplevelsen i djurparken, 
berättar Christine.
 Hotellets makeover innebär också att restaurangen utökas 
rejält. Nuvarande uteservering byggs in och en helt ny stor 
terrass skapas, som kommer att hänga ut över klippkanten.
 – Hotellet smygöppnar för konferenser och privatgäster i 
slutet av februari och står helt klart inför sommarsäsongen, 
säger Christine.

Sex meter upp i luften
I år invigs också en ny åkattraktion för de mindre barnen, 
kallad Mini-Hopp, i Bamses värld.
 Det är en mini-variant av fritt fall. Passagerarna hissas rakt 
upp i ett torn och får uppleva en studs på sex meter.
 – Den vågar nog till och med jag åka, kommenterar 
Christine som dock lovat sig själv att även prova Wildfire. 
 Kolmårdens berg- och dalbana, som togs i drift 2016,
utsågs förra året till världens tredje häftigaste, av 

organisationen Theme Park Review. Samma organisation 
rankade Wildfire som nummer ett i Europa.

Större ansvar för hotade arter
Besökstalet under en säsong har tidigare nått noteringar runt 
700 000 personer. 
 – Det nådde vi inte upp till under 2018. Senaste säsongen 

hade vi 604 000 besökare totalt. Sommaren var extremt varm 
och vi delar nedgången med många andra besöksmål. 
Däremot hade vi rekordpublik under Halloween och Sagojul, 
men det kunde inte väga upp det totala besökstalet, säger 
Christine.
 Hon ser med tillförsikt på kommande säsong. 
 – Kolmården är en älskad plats, ett besöksmål av hög 
kvalitet som uppskattas väldigt mycket av besökarna. Vi har 
en gästnöjdhet på hela 96 procent.
 Finns det något område du vill utveckla i verksamheten?
 – En utmaning som jag brinner för är Kolmårdens 
bevarandearbete för utrotningshotade arter. Enligt Världs-
naturfonden har mängden vilda ryggradsdjur minskat med 
60 procent sedan 1970. Med vår fantastiska djurpark, med 
stora anläggningar, tre heltidsanställda veterinärer och många 
sakkunniga ska vi kliva fram och ta ännu större ansvar för att 
bevara utrotningshotade djurarter. Vi kan vara med och göra 
världen bättre, säger hon.

Christine Karmfalk ser fram emot sin första säsong som vd för Kolmårdens djurpark.

Vildmarkshotellet 
i ny skepnad 
och häftig studs för de små

– Varenda kvadratmeter byggs 
om! Hotellet får en helt ny 
inredning som matchar vårt 
nya koncept Explorer, för 
äventyrsfamiljer.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Kolmården

Orienterare söker  
semesterbostad
Hyr ut ditt hem under O-Ringen Kolmården 2019 i Norrköping!

Sommaren 2019 får Norrköping besök av O-Ringen, 
ett orienteringsäventyr som förväntas locka upp till 
25 000 besökare. Som östgöte kan du hyra ut ditt 
boende till några av de orienterande gästerna! Äger 
du en sommarstuga, villa, husvagn, husbåt, lägenhet, 
föreningslokal eller någon annan typ av boende som  
du själv inte kommer att använda den 20-28 juli 2019?  

Då har du chans att tjäna en extra slant genom att hyra ut 
till någon av O-Ringens alla  besökare. Alla olika typer av 
boendeobjekt är intressanta. O-Ringen AB har tagit fram 
en portal, likt Blocket, där du som uthyrare på ett tryggt 
och enkelt sätt kan lägga upp ditt boende för uthyrning.

 Tillsammans skapar vi folkfesten 2019!

Annonsera din bostad kostnadsfritt på www.oringen.se/hyrut2019

Norrkoping-vaxer-O-Ringen.indd   1 2019-02-01   11:27:11
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BUSINESS ARENA NORRKÖPING
Sveriges logistiknav växer. Är du med?

21 MARS 2019 • LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS
WWW.BUSINESSARENA.NU

Anmäl dig!

Nordens största mötesplats för  
fastighets- och samhällsbyggnadssektorn 
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Rickard Johnson och Ann Nilsson är handlarparet som gärna går de extra stegen för att nå sina 
drömmar. Nu tar de ett stort kliv inför framtiden med sitt ombyggnadsprojekt av ICA i Smedby.
De vill skapa saluhallskänsla och utökar säljytan med 70 procent. När allt är klart i mars, är det 
dags att fira familjeföretagets 80-årsjubileum.

Det borras och bankas. Kontoret har flyttat till en 
byggbod. En hel varuavdelning är tillfälligt placerad i tält. 
Kunderna kryssar mellan staplade varulådor och bygg-
ställningar. 
 – Vi har bara fått positiv respons från våra kunder 
under byggtiden, det är fantastiskt. Och våra medarbetare 
är värda en eloge för den här smått kaotiska perioden, 
utbrister Rickard. 

Stora förändringar
Han är tredje generationen handlare i företaget, som 
etablerades av farfar och farmor, Ragnar och Svea Johnson, 
1939.
 Och det finns en fjärde generation. Två av Rickards och 
Anns fyra söner arbetar i butiken.
 – Visst vore det roligt om våra barn ville ta över en dag, 
men vi tar inget för givet, poängterar Rickard.
 Största förändringen i matvarubranschen de senaste 
decennierna?
 – Sortimentet har vuxit enormt. Hyllorna har fyllts 
med influenser från hela världen och även ekologiskt, 
vegetariskt och gluten/laktosfritt får större plats! Att vara 
lyhörd och haka på trender är viktigt. Onlinehandeln 
har tillkommit och vår onlinebutik växer snabbt. Verk-
samheten under vårt butikstak har också breddats med 
post och pakethantering, säger Ann. 

Tar upp konkurrensen
Tankarna på en utbyggnad har funnits i tio år, avslöjar 
hon. När paret köpte fastigheten och marken runtom 
för fyra år sedan föll bitarna på plats.
 – Vi bygger inte bara en större säljyta, vi skapar en 
helt ny butik. En upplevelse, lite av en saluhallskänsla. 
Vårt mål är att våra kunder ska ha mer energi när de 
kommer ut ur butiken än när de gick in, säger Rickard 
entusiastiskt.

 I upplevelsen ingår ett större sortiment, en fikahörna, 
en manuell delikatessdisk med namnet Ragnars Deli som 
en blinkning till farfar, självscanning av varor och större 
ytor som medger svängrum med kundvagnarna. Dessutom 
byggs en drive-thru där kunderna kan hämta matvarorna 
de handlat online. Utöver detta satsar Ann och Rickard 
på catering till privatpersoner och företag.
 – Vi vill på allvar ta upp konkurrensen om de stora 
inköpen, säger Rickard.

Nedgång uteblev
En dyster framtidsprognos för tio år sedan spådde en ned-
gång i försäljningen för deras butik med 15-20 procent, på 
grund av konkurrenternas storsatsningar i närheten. Den 
slog aldrig in.  
 – Vi blev istället sporrade att höja ambitionerna ännu 
mer. Så tänker vi nu också. Vi satsar rejält från början, i 
stället för att behöva bygga ut lite till om några år, säger 
Rickard.
 Enligt budget räknar de med att förnyelsen av butiken 
ska öka försäljningen med cirka 30 procent.

 Projektet omfattar också stora energi- och miljö-
investeringar.
 – Vi går till exempel över till LED-belysning, vi 
installerar laddstolpar för elbilar och vi byter till extremt 
energisnålt ventilations- och kylsystem med värme-
återvinning, berättar Rickard.

Personlig butik
Rickard och Ann har under åren visat att de vill mer än 
bara sälja mat, genom sitt engagemang för barn och idrott.
 – Vi har arrangerat ett antal knattelopp och andra 
event med fokus på fysisk aktivitet. Vi vill ta ett ansvar 
i samhället och även ge något tillbaka till våra kunder. 
Vi gör det också för att det är riktigt roligt, säger Ann.
 Det personliga bemötandet är en röd tråd i allt de tar 
sig för. 
 – Våra medarbetare är fantastiska på att ta hand om 
våra kunder och vi lägger stor vikt vid att teamet ska 
trivas ihop, ha roligt på jobbet. Jag tror den glädjen 
smittar av sig i hela butiken, säger Rickard. 

Rickard och 
Ann bygger 
sin drömbutik

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

ICA i Smedby

Fakta
ICA Supermarket Smedby

Drivs av: Rickard Johnson och Ann Nilsson

Etableringsår: 1982 

Antal anställda: 22 personer

Utmärkelser: Utsedd till Årets butik 2011, 2012, 
Årets medarbetare 2014 och Årets ledare 2017.

ICA:s butiksformat: Maxi ICA Stormarknad, 
ICA Kvantum, ICA Supermarket och ICA Nära.

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS 13

 Projektet omfattar också stora energi- och miljö-
investeringar.
 – Vi går till exempel över till LED-belysning, vi 
installerar laddstolpar för elbilar och vi byter till extremt 
energisnålt ventilations- och kylsystem med värme-
återvinning, berättar Rickard.

Personlig butik
Rickard och Ann har under åren visat att de vill mer än 
bara sälja mat, genom sitt engagemang för barn och idrott.
 – Vi har arrangerat ett antal knattelopp och andra 
event med fokus på fysisk aktivitet. Vi vill ta ett ansvar 
i samhället och även ge något tillbaka till våra kunder. 
Vi gör det också för att det är riktigt roligt, säger Ann.
 Det personliga bemötandet är en röd tråd i allt de tar 
sig för. 
 – Våra medarbetare är fantastiska på att ta hand om 
våra kunder och vi lägger stor vikt vid att teamet ska 
trivas ihop, ha roligt på jobbet. Jag tror den glädjen 
smittar av sig i hela butiken, säger Rickard. 

– Vi bygger inte bara en större
säljyta, vi skapar en helt ny butik. 
En upplevelse, lite av en 
saluhallskänsla.

ICA-handlarna Rickard Johnson och 
Ann Nilsson vill på allvar ta upp 

konkurrensen om de stora inköpen. 
Här tillsammans med Victor Johnson, 

en av sina fyra söner. 
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För Jenny Ohlin Olausson, vd på Etendo, 
känns det självklart att ta bolaget till 

nya höjder från basen i Norrköping.

– Allt från dagligvaror till resor köps digitalt 
och ingenting tyder på att trenden 
kommer att vända. Under 2018 hade hela 
30 procent av svenskarna köpt sina 
matvaror på nätet.

Etendo växer 
i takt med 
e-handeln
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Etendos omsättningskurvor följer e-handelns segertåg. 
På tre år har företaget trefaldigat omsättningen – och 
enligt företagets vd Jenny Ohlin Olausson är det bara 
början.
 – I år är målet att anställa ytterligare tio personer, 
säger hon.

Jenny Ohlin Olaussons stora drivkraft? En 
av dem – att nosa upp nya, heta framtids-
marknader. När nätdejtingen var i sin 
vagga ledde hon den operativa verksam-
heten på E-kontakt. När sociala medier var 
på frammarsch arbetade hon som vd på 
Solid Publication, en av de första sociala 
byråerna i Sverige. Och sedan fem år 
tillbaka driver hon tillsammans med sin 
man Jan Olausson ett företag som strävar 
efter att få kundernas e-handel att växa.
 – Att vi satsade på e-handel var ingen 
slump. Svenskarna shoppar på nätet 
som aldrig förr. I och med den svenska 
e-handelsförsäljningen växer så snabbt 
såg vi en stor potential att bygga upp ett 
välmående företag genom att erbjuda 
e-handelslösningar i den världsledande 
”open source”-baserad plattformen 
Magento. Vi hade redan kompetensen 
och erfarenheten sedan tidigare att bygga 
upp it-företag, berättar Jenny.
 Den 1 januari 2014 startade hon och 
maken Jan bolaget Etendo, och flyttade in 
i de nya lokalerna på Drottninggatan.
 – Redan då tänkte vi stort och vi visste 
att vi ville etablera oss och snabbt växa 
till en stabil aktör i Sverige. Vi fokuserade 
även redan från start på hög servicenivå 
och långsiktigt samarbete med våra kunder 
– vilket har varit en viktig framgångsfaktor 
kan vi nu se i backspegeln. 
 Sedan makarna Olausson klev in på 
marknaden har e-handlandet spridit sig 
snabbt, inte bara bland de som säljer direkt 
till konsument utan även till B2B (business 
to business). 
 – Många företag väljer att starta 
webshopar för att sälja till andra företag 
som exempelvis till sina återförsäljare. 
Även webbutiker som säljer via prenumera-
tioner har vuxit lavinartat de senaste åren. 
Allt ifrån prenumeration av tv-streaming 
till apoteksprodukter eller matkassar som 
levereras ända fram till dörren.
 Jenny Ohlin Olausson konstaterar att 
traditionell butikshandel i stadskärnor har 
tappat mark till förmån för bland annat 
e-handeln, och att konsumenter gör allt 
fler av sina inköp på nätet. 
 – Allt från dagligvaror till resor köps 
digitalt och ingenting tyder på att trenden 
kommer att vända. Under 2018 hade hela 
30 procent av svenskarna köpt sina matva-
ror på nätet. Enkelhet, bekvämlighet och 
stort utbud har varit avgörande när allt fler 
inköp flyttas till nätet, säger hon.

Snabb tillväxt de senaste åren
På Etendos kundlista finns exempelvis 
Pantamera, Zetas Trädgård, Packoplock 
och Rehband. Företaget hjälper ofta sina 
kunder att utveckla och designa 
skräddarsydda webbutiker för både svenska 
och internationella marknaden. 
 – Vi integrerar även koppling mellan 
webbutik och affärssystem och ser till 
att det med automatik sker överföringar 
av order, artiklar och lagersaldon. Vår 
servermiljö är optimerad för Magento och 
våra kunder har olika driftlösningar som är 
anpassade efter just sitt behov. Vi kopplar 
dessutom olika betallösningar och leverans-
alternativ till webbshopparna, berättar 
Jenny.
 Affärsidén verkar fungera. De senaste 
årens bokslut avslöjar ett gediget tillväxt-
lyft, från 3,7 miljoner i omsättning 2015 
till motsvarande 11,2 miljoner ifjol.  
 Förklaringen?
 – Vi har samlat på oss erfarenheter, 
premierat nytänkande och har vågat att 
testa nya idéer. Det pågår ett ständigt arbete 
med att se över våra intäktsmodeller och 
vi strävar vi alltid efter att ligga i framkant 
när det gäller ny teknik. Kundnöjdheten 
är också en nyckelfaktor för vår framgång. 
En nöjd kund är lojal och går aldrig till en 
konkurrent, säger Jenny.
 I år är tanken att Etendo ska anställa 
ytterligare tio personer. Framför allt är 
företaget på jakt efter utvecklare med 
spetskompetens i specifika programspråk 
och som har erfarenhet av e-handels-
plattformen Magento. 
 – Vi söker även tekniska projektledare, 
men att hitta personal med avancerad IT-
kompetens är inte så lätt. Det är fler än vi 
i IT-branschen som har stora utmaningar 
för att klara av framtidens rekryteringar, 
säger Jenny.
 För henne känns det självklart att ta 
bolaget till nya höjder från basen i 
Norrköping.
 – Här finns ett bra utbud av kontors-
lokaler samt många bra mötesplatser och 
nätverk för näringslivet i regionen som 
Norrköping Science Park, Östsvenska 
Handelskammaren och Almi. Dessutom 
ligger Norrköping logistiskt väldigt bra till 
med närheten till Stockholm. 

Text: Henrik Lenngren  Foto: Magnus Andersson

Etendo växer 
i takt med 
e-handeln

Möt Östergötlands mest
företagsamma unga entreprenörer

ÖPPET
Torsdag 7 mars
Kl 11:00-16:00
Stadium Arena
Norrköping

FRI ENTRÉ

Läs mer på: ungforetagsamhet.se
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NYINVIGNING I DOMEN | FILMPREMIÄR | ANSIKTSMÅLNING  
FRI ENTRÉ TILL UTSTÄLLNINGAR & WORKSHOPS
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För Joachim Lindström och Filip Ummer har livet som 
entreprenörer gått i en rasande fart. Så sent som 2014 
levde duon i ett strukturerat kaos med kontoret instuvat 
i Joachims egen bostad.
 Fem år senare har virrvarret förbytts i tydliga visioner i 
takt med att e-handelsföretaget iDeal of Sweden har vuxit 
– i år budgetar man för 863 miljoner kronor i omsättning 
och 2020 är tanken att miljardvallen ska sprängas.
 Ändå beskriver vd:n Joachim Lindström företaget som 
en start up. 
 – Det känns som att vi fortfarande befinner oss i starten 
på vår resa. Det finns så mycket saker som vi kan göra 
mycket bättre än vad vi gör idag. Men självklart är det 
stor skillnad idag mot hur bolaget såg ut och bedrevs för 
bara ett par år sedan. Det viktigaste för mig är att fortsätta 
att positionera oss som utmanaren internt och att behålla 
samt bygga vidare på den fina bolagskultur vi har. Jag vill 
att iDeal ska kännas som en andra familj snarare än en 
arbetsplats. 
 Att bygga en fungerande personalkultur i ett företag 
som växer så fort är inte helt okomplicerat.
 – Redan vid rekrytering är vi tydliga med att ett jobb 
hos oss kommer kräva mycket mer av varje enskild individ 
än de flesta andra jobb, säger Joachim.
 – Samtidigt är vi väldigt tydliga både i rekryterings-
processen och under anställningen med att det här är 
en resa vi gör tillsammans. Vi involverar alla anställda 
i våra målsättningar, hur vi ska ta oss dit och vad just den 
enskilda individen kan göra för att vi ska ta oss dit. När vi 
når våra mål så stannar vi upp och firar det tillsammans 
– och sätter sedan nya ännu högre mål. 

Arbetar med 50 000 influencers
Sedan starten har satsningen på influencers varit en viktig 
pusselbit i företagets framgångar. I dagsläget samarbetar 
iDeal of Sweden, som skapat en ledande e-handel för 
snyggt designade mobilskal, fodral och mobilplånböcker 
som kombinerar mode med funktion, med 50 000 
influencers.

Joachim Lindström, vd för iDeal of Sweden 
vill att företaget ska vara som en andra

familj snarare än en arbetsplats.
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Ett start up-bolag som närmar sig miljardomsättning. Enligt Joachim 
Lindström, vd för snabbväxande iDeal of Sweden, finns det ingen 
paradox i det.
 – Jag vill att iDeal ska kännas som en andra familj snarare än 
en arbetsplats, säger han.

För Joachim Lindström och Filip Ummer har livet som 
entreprenörer gått i en rasande fart. Så sent som 2014 
levde duon i ett strukturerat kaos med kontoret instuvat 
i Joachims egen bostad.
 Fem år senare har virrvarret förbytts i tydliga visioner i 
takt med att e-handelsföretaget iDeal of Sweden har vuxit 
– i år budgetar man för 863 miljoner kronor i omsättning 
och 2020 är tanken att miljardvallen ska sprängas.
 Ändå beskriver vd:n Joachim Lindström företaget som 
en start up. 
 – Det känns som att vi fortfarande befinner oss i starten 
på vår resa. Det finns så mycket saker som vi kan göra 
mycket bättre än vad vi gör idag. Men självklart är det 
stor skillnad idag mot hur bolaget såg ut och bedrevs för 
bara ett par år sedan. Det viktigaste för mig är att fortsätta 
att positionera oss som utmanaren internt och att behålla 
samt bygga vidare på den fina bolagskultur vi har. Jag vill 
att iDeal ska kännas som en andra familj snarare än en 
arbetsplats. 
 Att bygga en fungerande personalkultur i ett företag 
som växer så fort är inte helt okomplicerat.
 – Redan vid rekrytering är vi tydliga med att ett jobb 
hos oss kommer kräva mycket mer av varje enskild individ 
än de flesta andra jobb, säger Joachim.
 – Samtidigt är vi väldigt tydliga både i rekryterings-
processen och under anställningen med att det här är 
en resa vi gör tillsammans. Vi involverar alla anställda 
i våra målsättningar, hur vi ska ta oss dit och vad just den 
enskilda individen kan göra för att vi ska ta oss dit. När vi 
når våra mål så stannar vi upp och firar det tillsammans 
– och sätter sedan nya ännu högre mål. 

Arbetar med 50 000 influencers
Sedan starten har satsningen på influencers varit en viktig 
pusselbit i företagets framgångar. I dagsläget samarbetar 
iDeal of Sweden, som skapat en ledande e-handel för 
snyggt designade mobilskal, fodral och mobilplånböcker 
som kombinerar mode med funktion, med 50 000 
influencers.

 – Vi har ett stort team som jobbar enbart med detta 
och nu lägger vi mycket resurser på att automatisera och 
effektivisera detta för att kunna nå ännu bredare framåt. 
Vår strategi för influencer marketing har möjliggjort att 
vi kunnat nå ut till miljontals människor på ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt. 60 procent av alla kvinnor har köpt 
en produkt som rekommenderats av en influencer. Det 
klargör vilken kraft det finns i influencer marketing, säger 
Joachim.
 Han påpekar att det idag finns många olika typer av 
”influencers”, allt från mode- och träningsinfluencers till 
reseinfluencers och ”mamma-influencers”.
 – Inom kort kommer vi faktiskt ha ett event för just 
”mamma-influencers” på Lamp Hotels nya spa. Det är 
alltid roligt att göra events och liknande lokalt även om vi 
under 2018 genomförde events i drygt 30 internationella 
storstäder.

Planerar för ett ”House of iDeal” i Norrköping
I rekryteringsplanen för 2019 berörs Norrköping av en 
”stor del av de planerade rekryteringarna”.
 – Det är väldigt spritt vilken med vilken kompetens vi 

söker, men vi letar alltid efter drivna personer som vill vara 
med på denna resa, säger Joachim.
 Trots framgångarna på tillväxtresan har grundarduon 
valt att bibehålla huvudkontoret i Norrköping.
 – Vi är båda uppvuxna i Söderköping och har bott i 
Norrköping hela våra vuxna liv. För oss har det varit en 
självklarhet att driva bolaget här från början och det är 
inget vi vill ändra på. Just nu håller vi på att planera vårt 
nya huvudkontor som går under namnet ”House of iDeal” 
som kommer bli en riktigt häftig byggnad för hela bolaget 
att arbeta och umgås i, säger Joachim.
 I nästa andetag lyfter han fram flera fördelar med att 
driva företag och utgå från Norrköping.
 – Norrköping ligger bra till geografiskt med närhet 
till Linköpings universitet och bara en timme och tolv 
minuter med tåget till Stockholm. I Stockholm finns det 
fler liknande företag vilket också gör att det är fler som 
vill komma åt samma personal. Vi är helt enkelt ett unikt 
företag här i stan som många vill jobba för.

"En självklarhet 
att driva bolag 
i Norrköping"

Text: Henrik Lenngren  Foto: iDeal of Sweden

Personligt
Joachim Lindström

Ålder: 30 år.

Bor i: Norrköping.

Familj: Fru och tre barn.

Kör: Maybach. 

Läser: Napoleon Hill.

Lyssnar på: Gregory Alan Isakov och Bob Dylan. 

Det bästa med Norrköping: Lugnet samt närheten 
till Stockholm.

Grundarna för iDeal of Sweden, Joachim Lindström och Filip Ummer. 



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS18

Stadium är ett bolag i rörelse framåt. Kurvorna pekar uppåt jämfört med 
föregående år, avslöjar vd Karl Eklöf. 
 – Det senaste året har trycket på vår online ökat kraftigt. För att få bättre 
flöde i vår logistik bygger vi nu ett nytt online-lager med robotsystem 
i Norrköping för 150 miljoner kronor. Det kommer att vara i full drift i 
september, berättar han.

Nytt online-lager 
löser flaskhals

Stadium går bra, fortsätter investera i Norrköping

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Han uppskattar att antalet medarbetare som kommer att 
behövas i det nya lagret är mellan 30 och 50 personer.
 – Vid toppar som Black Friday har kunder fått vänta 
uppåt sju, åtta dagar på leveranser. Det är inte okej. Det 
nya lagret innebär att vi kommer att klara leveranser inom 
en till två dagar, även vid toppar.
 Antalet produkter i företagets utbud ökar hela tiden och 
i rasande takt. De fysiska butikerna har bara ett litet antal 
varianter av produkterna på sina hyllor, men allt ska finnas 
online, betonar Karl. 

Butik och online i symbios
Nya shoppingmönster skapas också snabbt och det gäller 
att hänga med. Karl sätter på sig kundglasögonen och går 
en runda i butik varje vecka.
 – Hur skulle jag vilja ha det som kund? Jag hittar alltid 
något att förändra, säger han.
 Medan många kraxar om den fysiska butikens död, 
säger Karl tvärtom. Butiken är viktig – men den måste 
verka i symbios med online-handeln. 
 – Vi öppnar nya fysiska butiker varje år. Men på mindre 
yta än tidigare. Ibland vill du klämma och känna på 
varorna, ibland vill du handla hemifrån soffan. Och flödet 
mellan butik, online och kund ska fungera sömlöst. Att 
bygga tekniska system för detta har varit en utmanande 
resa de senaste åren, säger Karl.  

Nytt koncept
I en tid som får anses tuff för detaljhandeln överlag 
lanserade Stadium förra året ett helt nytt koncept, Snea-
kers Point, med fyra nya fysiska butiker. Det var koncer-
nens svar på att de stora sportklädesmärkena inte 
längre tillät att sportåterförsäljare säljer vissa modeller 
av sneakers.
 – Men tio månader efter det beskedet öppnade vi 
egna butiker för dessa skor, men även för kläder och 

accessoarer till dam, herr och junior. Vi har fått bra 
respons på konceptet, säger Karl.  

Nytt kontor i Stockholm
Under förra året genomfördes också en omorganisation 
i koncernen. I samma veva slogs tre geografiskt spridda 
kontor i Stockholm ihop till ett helt nytt, placerat i Solna 
business park. 
 – Vi har haft svårt att rekrytera digital kompetens i 
Norrköping. Vi hade därför runt 25 medarbetare på 
avdelningen för Commersial & Brand (försäljning och 
marknad), som pendlade från Stockholm till Norrköping 
varje dag. Våra anställda hade en önskan om att sitta i 
Stockholm och jobba istället. Med det nya kontoret blev 
det möjligt. Cirka 35 personer fick erbjudande om att 
jobba i Stockholm. Några tackade nej och jobbar med 
annat idag. Vi är fortfarande runt 220 personer här i 
huset. Kommunikationen mellan våra kontor fungerar 
briljant med videokonferenser och fysiska möten ibland. 
Det vi gjort är att vi tagit bort stämpelklockan på kontoret 
i Norrköping. Vi har lyssnat på våra anställdas önskemål, 
säger Karl.

Känner sig som vinnare
I skrivande stund är bolagets resultat ännu inte presente-
rade för 2017/2018, men Karl avslöjar så mycket som 
att det ser betydligt bättre ut än året innan.
 – 2019 ser också ut att gå bra. Just nu har vi en underbar 
stämning i bolaget och känner oss som vinnare i en hårt 
konkurrensutsatt bransch. Vi nöjer oss inte, vi är nyfikna. 
Det är nu det är läge att investera för att inte bli om-
sprungen. Och det gör vi - inom it, systemstöd och med 
vårt nya online-lager. 
 Karl är också glad att kunna presentera Stadiums femte 
hållbarhetsrapport, som släpptes i januari i år.
 – Vi får hundra frågor om dagen från unga människor 
som vill veta vilka fotavtryck vår verksamhet gör på jordens 
resurser. Vi har full transparens och kan svara på det. 
Att investera i hållbara lösningar är framtiden. Vi vill ju 
fortsätta aktivera världen även imorgon. Det finns mycket 
kvar att göra men jag är stolt över vad vi åstadkommit. 

Fakta
Stadium

Koncernen leds av Karl Eklöf, vd för Stadium Group, 
som står på tre ben/koncept: Stadium, Stadium Outlet 
och Sneakers Point.

Huvudkontor: Norrköping

Antal butiker: 173 stycken. Stadium finns i Sverige, 
Finland och Tyskland, Stadium Outlet finns i Sverige 
och Finland. Sneakers Point finns bara i Sverige.

Antal sysselsatta: Drygt 5 000 personer totalt, varav 
520 personer i Norrköping (kontor, lager, butiker)

Ägare: Från och med den 1 april 2019 ägs bolaget 
åter till 100 procent av familjen Eklöf, sedan Ikano AB:s 
andel (26,8 procent) köpts tillbaka.

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS 19

– Det nya lagret innebär tt vi 
kommer att klara leveranser 
inom en till två dagar, även 
vid toppar.

Karl Eklöf, vd för 
Stadium Group.
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– Jag vill vara med och förbättra samhället. Jag klarar inte tanken 
”det angår inte mig”, säger Anna Lövheim.
 De senaste fem åren har hon arbetat som näringspolitisk chef på 
Östsvenska Handelskammaren. 2019 blir hennes första år som egen 
företagare.

Anna har en bakgrund som jurist, med inriktning på 
mänskliga rättigheter. Hon har bland annat arbetat på 
Migrationsverket och det som då hette länsrätten, numera 
förvaltningsrätten. I sju år var hon politiskt sakkunnig i 
integrationsfrågor för Moderaterna i riksdagen.
 I november förra året lämnade hon toppjobbet på 
Östsvenska Handelskammaren för att göra verklighet av 
en tanke hon haft i många år. Att starta en egen verksamhet.
 – Det var under en semester med familjen 2018 som jag 
bestämde mig. Jag ville ta mig ur ekorrhjulet där man inte 
styr sin egen tid riktigt, även om jag hade ett roligt jobb. 
Men något Bed & Breakfast i Toscana, som jag skojat om, 
blev det inte, säger hon.

Inspirera till förändring
Som näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskam-
maren drev hon det opinionsbildande arbetet genom 
föredrag, debattartiklar och krönikor i media och som 
moderator vid olika näringslivsevent i regionen.
 Hur ser hennes företagsidé ut?
 – Jag fortsätter med opinionsbildning men nu som 
konsult. Minsta gemensamma nämnare för alla mina 
uppdrag är att driva frågor som är bra för näringslivet. 
Jag vill inspirera till förändring som föredragshållare, 
PR-konsult och i mina skrivna krönikor.

Industrilandskapets potential
Några områden hon känner starkt för är kompetens-
försörjning, integration och hållbarhet. Hon vill gärna 
bidra för att öka attraktiviteten i Norrköping och 
regionen. 
 – Det går att göra mycket mer för att skapa upplevelser 
i det fantastiska och unika Industrilandskapet. Självklart 

på ett hållbart sätt och med den insikten att det är företag
som driver utvecklingen framåt i samhället. 
 Vilka är dina kunder?
 – Det är olika myndigheter och organisationer men 
också privata företag här i regionen, i Stockholm och på 
sikt i övriga Sverige.

Vill utvecklas
Hur känner du inför att inte ha en fast lön varje månad?
 – Visst är det lite pirrigt. Jag har fått god respons på 
mitt jobb tidigare men det är en annan sak att marknads-
föra sig och ta hem affärer. Det är inget jag tar lättvindigt 
på. Men det finns andra värden än pengar. Jag vill prova 
något nytt för att utvecklas och ta makten över min tid. 
Vara en mer närvarande förälder, inte minst, säger Anna 
och tillägger:
 – Jag har en bra magkänsla. Vad är det värsta som kan 
hända? Går det inte ekonomiskt så får jag söka jobb. Men 
att vara anställd är ingen evig trygghet det heller.

Skyldighet att påverka
Hur skulle du beskriva dina drivkrafter?
 – Jag vill vara med och förbättra samhället. Jag klarar 
inte tanken ”det angår inte mig”! Det är min skyldighet 
att påverka, att göra det jag kan. Som tonåring ville jag 
bli advokat för att försvara kvinnor och barn som far illa. 
Under min utbildning insåg jag att jag var en politisk 
person. Jag vill inte bara försvara en person, jag vill hjälpa 
många.

Anna vill förbättra 
samhället
– nu som egen 
företagare

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Personligt
Anna Lövheim

Ålder: 43 år.

Nyföretagare: Etablerade 
konsultfirman Anna Lövheim AB 
i december 2018.

Bakgrund: Uppvuxen i 
Söderköping, utbildad jurist

Bor: I stadsvilla, centralt i Norrköping

Familj: Maken Daniel, barnen Alice 10 år och Oscar 6 år

Om sig själv: Levnadsglad, vaknar med en grundton i 
dur ”vad har livet att erbjuda idag?”, men kan också bli 
väldigt arg. Kvällsmänniska.

Intressen: Resor – vill alltid försöka göra sig förstådd på 
landets eget språk. Musik – älskar att sjunga, bland annat 
i kyrkokör. Visslar och sjunger i alla sammanhang. 
Matlagning och pyssel med det 200 år gamla 
sommarhuset – plockar svamp, snickrar och målar.

Om Norrköping: ”Det finns ett socialt kitt i Norrköping, 
ett ständigt pågående småprat på spårvagnen, vid 
bankomaten… Ett tilltal i förbifarten som är unikt 
i Norrköping, som jag uppskattar mycket.” 

– Det går att göra mycket mer
för att skapa upplevelser i
det fantastiska och unika
Industrilandskapet.
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Skyldighet att påverka
Hur skulle du beskriva dina drivkrafter?
 – Jag vill vara med och förbättra samhället. Jag klarar 
inte tanken ”det angår inte mig”! Det är min skyldighet 
att påverka, att göra det jag kan. Som tonåring ville jag 
bli advokat för att försvara kvinnor och barn som far illa. 
Under min utbildning insåg jag att jag var en politisk 
person. Jag vill inte bara försvara en person, jag vill hjälpa 
många.

Anna Lövheim som driver konsultfirman 
Anna Löveheim AB känner starkt för 
kompetensförsörjning, integration och 
hållbarhet.
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Text: Henrik Lenngren  Foto: TriArt

– Det är något med östgötskan
som ger rätt klang åt den här
berättelsen.
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Efter succén som långfilmsdebutant 
vände Peter Grönlund blicken åt 
Norrköping när det var dags för en 
uppföljare.
 – Det är något med östgötskan som 
ger rätt klang åt den här berättelsen, 
säger Peter, manusförfattaren bakom 
bioaktuella Goliat.

Hans Guldbaggenominerade 
film spelades in i stan

Text: Henrik Lenngren  Foto: TriArt

Scen ur den bioaktuella filmen Goliat.

När Peter Grönlund 2015 långfilmsdebuterade med 
Tjuvheder blev han hyllad av kritikerkåren. Filmen 
nominerades till sex Guldbaggar och prisades till slut i 
fem kategorier – varav en för bästa manus.
 Som regissör och manusförfattare hade han plötsligt 
fått sitt genombrott.
 – Jag har ”baggen” hemma i garderoben. Jag är inte sorten 
som har priser framme eller ens på kontoret, även om jag 
värdesätter dem. Jag håller dem inlåsta helt enkelt, säger Peter.
Fyra jordsnurr efter 2015 års Guldbaggegala kan han 
konstatera att den typen av strålkastarljus rent yrkesmässigt 
underlättar finansiering inför kommande filmer. 
 – Man kan inte tävla i konst, det är vi alla överens 
om, ändå tävlas det överallt – och alltmer – i det här 
vinnarsamhället vi är en del av. Och jag är inte bättre, 
jag hakar på. Jag vill nomineras och jag vill vinna, 
konstaterar Peter.

Hur har du hanterat pressen på dig själv efter 
debuten?
– Det bästa man kan göra är att påbörja nästa projekt innan 
man är klar med det förra. Det håller blockeringarna borta. 
Fröet till Goliat föddes för många år sedan och jag visste att 
det fanns nånting där jag ville utforska vidare.
 Goliat är titeln på Peter Grönlunds nya långfilm, 
där vi får följa en 16-årig pojke som förväntas ta över 
försörjningsansvaret för familjen och även dess kriminella 
affärer när pappan hamnar i fängelse. Filmen, som 
nominerats till fem Guldbaggar, utspelar sig i en fiktiv ort.
 – Vi spelade in i hamnen i Norrköping men också i 
exempelvis Skärblacka, Långa, Degerfors och Karlskoga. 
Vi bakade ihop en mängd miljöer och påstår i filmen att 
vi befinner oss i en mindre ort någonstans i Östergötland.

”Östgötska är en sympatisk dialekt”
Att Norrköping blev en av de betydande inspelningsplatserna 
för Goliat hade, enligt Peter, mycket att göra med Johan 
Karlsson på Norrköpings filmfond.
 – Han gav oss sitt fulla stöd och öppnade upp för oss i 
Norrköping. Det var den yttersta anledningen. Vi hittade 

också miljöerna vi sökte i området, och sen är det något med 
östgötskan som ger rätt klang åt den här berättelsen. Det 
finns en värme i dialekten, det är en sympatisk och melodisk 
dialekt. Och filmen skildrar varma människor i hårda miljöer, 
så det fungerade som jag ville.  
 När Peter Grönlund får chansen att återberätta en anekdot 
som utspelade sig i samband med inspelningarna halkar han 
dråpligt nog in på sin ”värsta filmdag hittills”. 
 – Vi spelade in i hamnen med blåst så kraftig att den slet 
upp våra tält så de flög in i bild. Jag minns en stuntscen 

med Kimmie och Charlie som slogs för fullt samtidigt 
som kameran gick sönder och vi fick expressbuda en ny 
från Stockholm. Just det var kanske inte så roligt, nej. 
Men i det stora hela var det en rolig inspelning, säger 
Peter med ett leende.

Vad talar för att vi kommer att få se fler av dina 
långfilmer utspela sig i Norrköping framöver?
– Jag gillar Norrköping och ifall Norrköping gillar mig 
så är jag öppen för diskussioner! 

Personligt
Peter Grönlund

Ålder: 41 år.

Bor i: Stockholm.

Familj: Sambo, dotter och bonusdotter 

Kör: Volvo. 

Läser: Geniet som handlar om Lars von Trier.

Lyssnar på: Nick Cave and the Bad Seeds och Thåström. 

Aktuell med: Manusförfattare till Guldbaggenominerade 
Goliat, som produceras av B-Reel Films.

Favoritfilm: Bland samtida filmer finns Roma, Blå är det 
varmaste färgen, Call me by your name och hundra till. 
The Selfish Giant, En profet, Fish Tank... 

Om hamnen i Norrköping som inspelningsplats: 
”En av Sveriges vackraste platser. Färgskalan, miljöns olika 
lager med hamnen och de blå, karismatiska kranarna, 
vattnet där pråmarna går och fabriksområdet på andra 
sidan är en dröm för bilden.”
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Pontus – och Pia! – om… 
Samarbetet mellan 
Norrköping och Linköping

Det finns en gammal invand konkurrens mellan Norrköping 
och Linköping, så som det ofta gör mellan städer nära varandra. 
Det kan vara lite charmigt och utmanande, om konkurrensen 
hålls på en rimlig nivå och inte övergår till missunnsamhet 
som överskuggar viktiga initiativ och erbjudande till vår region. 
För sanningen är den att Norrköping och Linköping har allt att 
vinna på att samarbeta. 

Näringslivet ser inga kommungränser, utan utvecklas tillsammans 
med sina kunder och finns där de finns, samt där rätt kompetens, 
samarbeten och sammanhang finns. De här villkoren behöver 
kommunerna både ha förståelse för och arbeta efter när vi 
skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt i näringslivet.

Kommunerna står inför våra största stadsomvandlingar i modern 
historia – mycket kopplat till den nationella satsningen på 
höghastighetsjärnväg. Ostlänken kommer att binda ihop våra 
städer med omvärlden på ett sätt som ger helt nya möjligheter 

i framtiden. Här har vi allt att vinna på ett gott samarbete där 
vi gemensamt kan se till att saker och ting går i rätt takt och 
riktning, för en bättre helhet och resultat för såväl Norrköping 
som Linköping. 

I våra uppdrag som näringslivsdirektörer kan vi göra skillnad 
genom att vara goda förebilder gällande samverkan. Därför har 
vi till exempel genomfört en gemensam planeringsdag med hela 
våra respektive organisationer samt våra science parks. Den ägde 
rum i Linköping i slutet på förra året, och resulterade i att vi nu 
driver ett strategiskt utvecklingsarbete tillsammans. Senare i vår 
kommer vi ha en uppföljande heldag tillsammans här i Norrkö-
ping. 

Våra två städer kompletterar varandra på många sätt. Genom 
att samarbeta och dra nytta av våra olika styrkor använder vi 
resurserna mer effektivt. Tillsammans har Norrköping och 
Linköping ett starkare erbjudande än var för sig. För kom ihåg 
– näringslivet ser inga kommungränser! 

Pontus Lindblom, Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
Pia Carlgren, Näringslivsdirektör, Linköpings kommun

I varje nummer av Norrköping växer kommenterar Näringslivsdirektör Pontus Lindblom något aktuellt 
som rör näringslivet och företagandet i Norrköping. Den här gången handlar det om samarbetet mellan 
systerstäderna Norrköping och Linköping. Vad passar då bättre än att Pontus får sällskap av sin kollega 
och dito i Linköping – Pia Carlgren. 

Ostlänken kommer att binda 
ihop våra städer med omvärlden 
på ett sätt som ger helt nya 
möjligheter i framtiden.


