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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 

KONFERENSGUIDEN

Välkomna till en mötesplats för stora sällskap och 
mindre grupper. Arbetets museum ligger i hjärtat av 
Norrköpings industrilandskap. 

-
sedda för möten, seminarier, föreläsningar, konferenser 
och mässor. 

Välkommen med ditt företag ut till Sankt Anna skär-
gård, enkel men kvalitetsfylld miljö. Långt från stress 

och stor kreativitet.

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! 

att ni skall få uppleva. Både som gäst hos oss och som besökare i 
medeltida Söderköping.

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.

naturligtvis allt du kan förvänta dig, som rymliga konferenslokaler, 
god mat och dryck, bekväma sängar och modern utrustning. Men 

och service i världsklass.

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

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.

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. 

Mitt på Östgötaslätten ligger Himmelsby Gårdshotell 
med vidunderlig utsikt över fälten.
Här kan ni kombinera e�ektiva konferenser i fullt ut-
rustade lokaler med aktiviteter, SPA-entré, behandlingar 
samt unik �skpedikyr. Vi erbjuder möteslokaler i olika 
storlekar. Vårt största konferensrum tar upp till 100 pers.

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. 

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. 

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

Arbetets Museum Konferens

mONS SKÄRGÅRDSKROG

yxnerum hotell & konferens

himmelsby gårdshotell

MOTALA CONVENTION CENTRE / FOLKETS HUS

söderköpings brunn

LHC EVENT SAAB ARENA

RIMFORSA STRAND

vadstena klosterhotell

LIVGRENADSJÄRSMÄSSEN

SKY HOTEL APARTMENTS

vildmarkshotellet i kolmården

Mons Camping & Stugor Lagnö, 614 98 Sankt Anna
Tel: 0121-511 33

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

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

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

Kolmården, 618 93 Kolmården
Tel: 010-708 70 00

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

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

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

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

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

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

Mer information hittar du på
affarsliv.com/konferens

I SAMARBETE MED
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Tillsammans är vi på rätt väg! 

Innehåll

Varje morgon när jag åker till jobbet slås jag av hur 
fantastiskt fint Norrköping är.  Jag känner en stolthet 
och ödmjukhet över alla som varje dag skapar  
Norrköping. Jag kan inte nog understryka vilken  
fantastisk bredd av företag och kompetens som finns 
här. Det känns också extra roligt att ha med pris-
belönta Joakim Lundell, i det här numret och få ta 
del av hans berättelse från arbetslös till en av Sveriges 
största Youtube entreprenörer. Han är en av alla dessa 
unga entreprenörer som finns här i Norrköping. Under 
hösten kommer vi att lansera nätverksträffar för våra 
unga entreprenörer där dom kan träffas, samverka 
och skapa nya affärer.

Svenskt näringslivsranking har släppts i dagarna och  
i den har Norrköping klättrat 12 placeringar mot  
tidigare till plats 148. Det känns bra, att vi är på rätt 
väg med att skapa förutsättningar för en stark tillväxt 
i Norrköping. Vårt mål är att tillsammans arbeta för 
ett ännu bättre företagsklimat och ta placeringar för 
att ligga i topp bland Sveriges tio största kommuner. 
En av våra prioriterade satsningar under nästa år är att 
kommunen kommer att lansera ett nytt kontaktcenter 
- en väg in. Därmed kommer vi att kunna ge ett ännu 
bättre bemötande och en snabbare service till  
kommuninvånare, besökare och företag. 

Trevlig läsning!

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, Östgöta Media och Pontus Lindblom, Norrköpings kommun
Grafisk form: Östgöta Media
Tryck: PressGrannar AB
Annonsbokning: 011-200 421 eller 011-200 303

pontus Lindblom
Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun
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Norrköpings folkmängdKul att veta!

Den 31 augusti 2017 var Norrköpings folkmängd 140 700 personer enligt uttag 
ur Kommuninvånardata (KID) den 4 september 2017.

Källa: www.norrkoping.se/organisation/statistik/befolkning/befolkningsutveckling-nor/
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Norrköpings kommun vill bli mer tillgänglig för sina kommuninvånare. 
Nästa år inrättas därför ett kontaktcenter, med ett tiotal anställda.
 – Vi vill förenkla och göra det lättare för både privatpersoner och 
företag att få svar på sina frågor utan att slussas runt i onödan, 
berättar projektledare och enhetshetschef Jennifer Benckert.

Kommunen förbereder kontaktcenter

 Norrköpings kommun vill bli mer tillgänglig för sina 
kommuninvånare. 
 Nästa år inrättas därför ett kontaktcenter, med ett tiotal 
anställda.
 – Vi vill förenkla och göra det lättare för både 
privatpersoner och företag att få svar på sina frågor utan 
att slussas runt i onödan, berättar projektledare och 
enhetshetschef Jennifer Benckert.
 Kontaktcentret blir kommunens ansikte utåt på många 
sätt. De anställda kommer att ha bred insikt i kommunens 
organisation, det vill säga kunna lite om det mesta. Här 
kan alltså många frågor fångas upp och besvaras direkt 
medan andra mer specifika ärenden kan sorters ut och 
skickas vidare till rätt avdelning utan omvägar.
 – Det blir enklare att ha kontakt med kommunen. 
Dessutom kommer kontaktcentret att bidra till att frigöra 
tid från specialistavdelningarna, vilket leder till kortare 
handläggningstider, förklarar Jennifer.

Telefonnumret detsamma
 Norrköping är inte den enda kommun som satsar på 
ökad service och tillgänglighet just nu. Många kommuner 
i landet har redan inrättat eller är på väg att inrätta sådana 
här kontaktcentra. Exempelvis Linköping och Valdemarsvik. 

 – Hur långt man vill ta servicenivån är lite olika. 
Helsingborgs kontaktcenter har 60 anställda och har 
breddat sin service att omfatta vissa typer av bygglov 
exempelvis, berättar Jennifer.
 Den gamla kommunala växeln är snart ett minne blott 
alltså?
 – Den bakas in i kontaktcentret. Precis som förut är 
det telefonnumret 011-15 00 00 som gäller för att nå 
kommunen. 

Placeras i Rosen
Kontaktcentret inrättas i kommunhuset Rosen, på 
entréplanet. Den 1 juli 2018 är det tänkt att verksamheten 
ska vara igång.
 – Telefon dominerar fortfarande och mejl kommer starkt 
som kanaler när människor tar kontakt med kommunen. 
Men vid kontaktcentret kan man också få konkret 
handledning på plats, till exempel om man vill ha hjälp 
med att använda e-tjänster första gången, upplyser Jennifer.
Ambitionen att förbättra bemötande och service handlar 
inte bara om att inrätta ett kontaktcenter, fortsätter hon, 
den genomsyrar hela den kommunala organisationen. 
 – Det är en process som ständigt pågår.

En väg in för alla frågor

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Ålder: 28 år.

Aktuell: Projektledare/enhetschef sedan i maj, för 
uppbyggnaden av Norrköpings kommuns kontaktcenter, 
som öppnar 1 juli 2018.

Bakgrund: Har studerat retorik och kommunikativt 
ledarskap vid Örebro universitet, och kommer närmast 
från en tjänst som gruppchef på Manpower i 
Norrköping/Linköping.

Familj: Sambon Anton och systerbarnen Molly, Maya 
och Marley.

Bor: Lägenhet i Norrköping.

Fritid: Är ”pysslig” och kreativ. Går gärna på konserter 
och teater. Umgås med syskonbarnen. Läser böcker. 
Samlar på titlar av nobelpristagarna i litteratur. Har verk 
från 21 pristagare i bokhyllan.

Om Norrköping: Jennifer är hemvändare efter fem års 
frånvaro. ”Så mycket som hänt på bara några år – nya 
kulturscener har uppstått, nya restauranger… Norrköping 
har fått en puls som lockade mig tillbaka. Här finns ett 
nytänkande och en framåtanda!” 

Personligt 
Jennifer Benckert

Jennifer Benckert, projektledare och enhetschef för Norrköpings kommuns kontaktcenter. 

Kontaktcentret blir 
kommunens
ansikte utåt 
på många sätt.
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Följ vad som händer i näringslivets Norrköping
Meddela näringslivskontoret din e-postadress genom att mejla naringsliv@norrkoping.se så dyker  
nyhetsbrev, inbjudningar och annan information snart upp i din inkorg. 

 
  Vi finns också på Facebook: Näringslivets Norrköping och på norrkoping.se/naringsliv.  
  Där hittar du bland annat vårt magasin Create och filmen “Vi skapar Norrköping”.

TALA ÄR SILVER 
TIGER ÄR GULD

Boka en vildare konferens på kolmarden.com

Att konferera här är speciellt. Här finns naturligtvis allt du kan förvänta dig, 
men här finns också så mycket mer. Ett fantastiskt spa med magisk utsikt 
över Bråviken, unika miljöer och service i världsklass. Och framför allt, här 
finns djuren på Kolmården och aktiviteter där du får möjlighet att komma 
både djur och kollegor nära.

OSCAR 

ZIA

NÄR LUTHER
KOM TILL
STAN

21/10

21/10
S:t Olai  
kyrka

FR
I E

N
TR

È

NÄR LUTHER KOM 
TILL STAN LINDEN 
KÖPCENTRUM
Hur har Luther påverkat 
oss i Norrköping? 
Kom och lyssna på 
samtalen kring tre 
frågeställningar.
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Han är en tung investerare och serieentreprenör som brinner för Norrköpings 
utveckling. Så hur kommer det sig att Slättögruppens vd Johan Karlsson 
fortfarande är något av en doldis i staden?

  ”Utan Johan Karlsson, inget Vita Hästen.” Med jämna 
mellanrum brukar hängivna fans i Himmelstalundshallen 
saluföra den tesen, som för övrigt också stärkts av Hästens 
före detta vd Fredrik Jensen. I lokalmedia har det gått att 
läsa om hur klubben med hjälp av Slättögruppens 
miljonregn effektivt kunnat städa bort delar av de akuta 
skulder som skavt och belastat. Men att Johan Karlsson 
genom sin Slättö-sponsring är klubbens skyddsängel är 
en överdrift – åtminstone om man frågar honom själv.
 – Nästan all form av verksamhet kräver ett samarbete 
och många personer som bidrar med det de kan bäst, det 
gäller inte minst för att driva idrottsförening, säger Johan 
Karlsson.
 – Vi sponsrar med en hel del pengar och har köpt 
aktier i omgångar då det behövts. En ansenlig summa är 
öronmärkt för ungdomsverksamheten.
 Man kan fråga sig hur mycket hjärta kontra affärsnäsa 
som finns inblandat i de satsningar han och Slättögruppen 
är involverade i här i Norrköping, oavsett om det handlar 
om sport eller bostäder. Bolagsgruppen har flera 
engagemang i Norrköping; har exempelvis genomfört 
projektet Stadsvakten och arbetar nu med att utveckla 
bostäder i Inre hamnen och i Sandtorp. 
 – Både jag och min bror Mikael (som Johan Karlsson 
driver Slättö tillsammans med) tycker att det känns väldigt 
roligt att få vara med och se Norrköping utvecklas positivt 
på olika sätt, men om inte affärerna bär sig är det svårt 
att vara uthållig i någon satsning. Det är utgångspunkten 
även i vårt engagemang i Vita Hästen, möjligen inte att få 
någon avkastning just där, men att skapa något hållbart.
 Ni äger och utvecklar flera olika företag, men mest kända är 
ni kanske för utveckling av bostäder på växande orter. Hur 
ser du på Norrköping som tillväxtort?
 – Norrköping står inför en spännande period av sin 
utveckling. Norrköping har under en längre tid halkat efter 
andra regionstäder vad gäller arbetsmarknad, inkomster 
och utbildning men nu har man med stöd av sin 

imponerande befolkningstillväxt i kombination med 
satsningar inom infrastruktur möjlighet att vända den 
trenden och istället gasa ikapp och förbi.
 Enligt Johan Karlsson är kombinationen av 
Norrköpings tillväxt, Ostlänken som binder samman 
Norrköpings arbetsmarknad med Stockholm och 
utvecklingen kring Inre hamnen unik. 
 – I Inre Hamnen har vi tilldelats markanvisning för två 
projekt inom den första etappen av det nya området. Vi 
planerar för att investera drygt 300 miljoner kronor och 
utveckla cirka 140 lägenheter i en mix mellan hyresrätter och 
ägda lägenheter. Läget med närhet till kommunikationer, 
vatten precis inpå fasaderna och den ambitiösa arkitekturen 
kommer bli något alldeles särskilt. Drygt 100 år efter att 
Industrilandskapet skapade sitt fantastiska uttryck är det 
nu dags för nästa område att växa fram vid Strömmen.

Trots allt han gör och har gjort för staden är han 
fortfarande något av en doldis för vissa. Om det är 
självvalt? Johan Karlsson rycker lite på axlarna.
 – Nja, jag ser inget egenvärde i uppmärksamhet kring 
mig som person och har därför heller inte sökt något 
sådant utrymme.
 Du brinner för stadens utveckling men utgår från 
Stockholm. Vad har huvudstaden som hemstaden saknar? 
 – Stockholm har ett annat klimat och större utbud, 
både för affärer och socialt umgänge. Jag kan ibland sakna 
enkelheten och närheten som finns i Norrköping, men 
det kompenserar jag med att vara på besök ibland och 
framförallt med att tillbringa tid i Sankt Anna skärgård på 
somrarna.
 Kan du tänka dig att flytta tillbaka i framtiden?
 – Det skulle kräva en ordentlig övertalningskampanj 
mot min sambo, men det är inte uteslutet, säger Johan 
Karlsson.
 Under de inledande åren som entreprenör handlade 
arbetet krasst om att skapa intäkter för dagen för att 

överleva och ha möjlighet att växa.
 – Nu och framgent handlar mitt jobb mycket om att 
förstå hur jag ska kunna styra, leda och inspirera andra 
att utvecklas som chefer för hållbara verksamheter. Att 
vara entreprenör innebär för mig en stor frihet men 
också ett stort ansvar över beslut och medarbetare.

Foto: Magnus Andersson

Personligt
Johan Karlsson

Ålder: 32 år.

Bor: Stockholm.

Familj: Förlovad.

Äter: Gärna hemma.

Dricker: Helst italienskt.

Kör: Oftast Uber.

Läser: För sällan, men gärna klassiker.

Köper: Resor.

Oanad talang: Obesegrad i Yatzy.

Favoritplats i Norrköping: Kärrhagen.

"Norrköping
står inför en 
spännande
period" 

Johan Karlsson, vd Slättögruppen.
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Till eller via München

Bättre tider!

Besök norrkopingairport.se för fler avgångar till München 
och ta även del av vårt stora utbud av charter!

MORGONFLIGHT FRÅN 30/10

Vill du starta eller utveckla ditt företag?
Do you want to start or expand your business?

هل تريد فتح أو تطوير شركتك؟

Vi erbjuder rådgivning och lån till företagare.
We offer advice and financing to companies.

نستطیع تقدیم اإلرشادات و التمویل ألصحاب الشركات.

 almi.se/ostergotland
0771-55 85 00

Ny medarbetare? 
Berätta mer!

Skriv och berätta om ert företag genom att  

lämna ett pressmeddelande på

REGIONENS NÄRINGSLIVSSAJT

FÅ KOLL PÅ NÄRINGSLIVET  
I ÖSTERGÖTLAND!
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40 personer redan under sommaren – och 300 medarbetare på sikt. 
Räkna med många rekryteringsannonser de närmaste åren då storsatsande 
kundservicekoncernen Webhelp valt Norrköping som ny etableringsort.  

När kundserviceföretaget Webhelp, med huvudkontor i Paris, 
i våras ville expandera i Sverige vände de snabbt blickarna 
mot Norrköping. 
 – Det är alltid många faktorer som spelar in när vi gör 
en nyetablering, inte minst våra uppdragsgivares behov och 
önskemål. Vi visste att rekryteringsmöjligheterna var goda i 
Norrköping, och nu var det rätt tidpunkt för både oss och vår 
uppdragsgivare för att etablera oss här i stan, berättar Sofia 
Stridh, Nordic Account Director på Webhelp Nordic.
 40 nyrekryterade medarbetare har redan flyttat in i 
Pronova – men fler ska det bli framöver.
 – På sikt ska vi vara upp emot 300 medarbetare här i stan, 
säger Sofia Stridh.
 Är det lättrekryterat här i stan?
 – Innan vi etablerar oss på en ny ort gör vi alltid analyser 
på rekryteringsmöjligheter. Vi har ett bra inflöde av goda 
kandidater till våra lediga tjänster, och vår upplevelse är att 
många vill jobba hos oss.
 Hur kommer det sig att ni behöver så mycket folk här 
i Norrköping?
 – Våra uppdragsgivare är företag som har många kunder, 
exempelvis Electrolux eller Nespresso. Verksamheter som 
dessa behöver partnerskap med proffs på kundupplevelse, 
som Webhelp Nordic. Mycket folk behövs för att 
kundkontakten sker i stor skala och med många samtal 
och interaktioner över hela dygnet.

 Sofia Stridh betonar att just kundupplevelsen på senare år 
blivit en allt starkare framgångsfaktor för många av företagets 
uppdragsgivare. 
 – Det är del av en gedigen global trend där verksamheter 
som satsar, får framgång och bättre resultat än sina 
konkurrenter. Våra uppdragsgivare är just sådana företag 
som har detta som högsta prioritet både i styrelserum och 
ute i verksamheten, och det är vi väldigt glada för. Vem 
vill återvända som kund till någon som inte ger goda 
kundupplevelser? 
 I nästa andetag beskriver Sofia Stridh många av de 
utannonserade tjänsterna som ”bra instegsjobb för unga”.
 – Instegsjobb innebär för oss att det inte är ett krav 
med högskola- eller universitetsutbildning. Däremot krävs 
egenskaper som att man är social och trivs med kundkontakt, 
är pålitlig, kan lära sig rutiner och processer – och inte minst 
hantera ändringar i dessa om saker eller incidenter uppstår ute 
hos våra uppdragsgivare. Det betyder att för många av våra 
medarbetare är jobbet hos oss deras första ”riktiga” jobb, och 
första steget in i yrkeslivet. 

 Söktrycket på tjänsterna har varit stort – inte minst från 
målgruppen som nyligen är klara med gymnasiestudierna.
 – Det beror kanske på att man inte har bestämd sig för 
studie- eller yrkesval. Några stannar och utvecklar sig i jobbet, 
några blir produkt- och processpecialister eller ledare. 

Här finns också möjligheter att göra internationell karriär 
i och med Webhelps globala nätverk av över 100 kontor 
som det vi har här i Norrköping. Andra stannar ett år eller 
två och går så vidare till studier eller andra jobb. 

 Hur kan ni dra nytta och gynnas av närheten till 
universitetet?
 – Vår verksamhet är i kontinuerlig utveckling, och vi vet 
att vi behöver tillgång på kunskap, både inom teknologi 
och kommunikation, men också utveckling inom ledarskap 
och beteendevetenskap. Samarbeten med universitet och 
högskolor är viktiga för både innovation och för vår fortsatta 
framgång, säger Sofia Stridh.
 Hon betonar att företagets representanter blivit varmt 
mottagna i Norrköping, såväl av kommunen och 
näringslivsavdelningen som hyresvärden Pronova. 
 – Vi har redan anställt många duktiga medarbetare. Så 
här långt är vi jättenöjda med vår etablering i Norrköping.

Sofia Stridh, Nordic Account Director och Andreas Modig, operations manager, Webhelp. 

Foto: Magnus Andersson

Rekryteringsboom när 
kundserviceföretag storsatsar

Här finns också 
möjligheter att göra 
internationell karriär ...
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Här finns också möjligheter att göra internationell karriär 
i och med Webhelps globala nätverk av över 100 kontor 
som det vi har här i Norrköping. Andra stannar ett år eller 
två och går så vidare till studier eller andra jobb. 

 Hur kan ni dra nytta och gynnas av närheten till 
universitetet?
 – Vår verksamhet är i kontinuerlig utveckling, och vi vet 
att vi behöver tillgång på kunskap, både inom teknologi 
och kommunikation, men också utveckling inom ledarskap 
och beteendevetenskap. Samarbeten med universitet och 
högskolor är viktiga för både innovation och för vår fortsatta 
framgång, säger Sofia Stridh.
 Hon betonar att företagets representanter blivit varmt 
mottagna i Norrköping, såväl av kommunen och 
näringslivsavdelningen som hyresvärden Pronova. 
 – Vi har redan anställt många duktiga medarbetare. Så 
här långt är vi jättenöjda med vår etablering i Norrköping.

VisionenVisionenVisionenVisionenVisionenVisionen
DELA

Allt blir bättre 
när man delar.
Mycket av det som betyder något på jobbet, i 
vardagen och livet blir bara större och härligare 
när man delar det med andra. 

Nu delar våra kunder, som ju också är bolagets 
ägare, på 235 miljoner kronor i återbäring. 
Det är en av fördelarna med att vara kund hos oss.
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INDIVIDUELL
LEDAR-
UTVECKLING

Står du inför ett förändrings-
arbete eller mitt i en hektisk
vardag?

Vi ger chefer och ledare
möjlighet till individuell
reflektion kring den egna
verksamheten i vardagen,
det egna chefsuppdraget
och ledarskapets verktyg.

Anmälan till kontakt@ioh.se.

Pris enligt överenskommelse
utifrån individuell upplägg

För mer information besök gärna
vår hemsida www.ioh.se

Vill du vidare i karriären?
Sök bland alla lediga tjänster 
på jobb.plus

Sök ditt nya jobb och lägg in ditt CV.
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Den som vill synas och höras behöver inte längre förlita sig på 
att traditionella medier och förläggare ska bli intresserade 
i ett första skede. Det går att skapa sin egen berömmelse, 
utan att fråga om lov först. Det har Joakim visat.
 För honom började kändisskapet i sociala medier på ett 
mycket privat och självutlämnande plan, långt ifrån uttalade 
affärsidéer, juridiska kontrakt och företagsstrategier. 
 – Jag hymlar inte med det som varit. Det är en del av 
mig. Jag suddar inte ut men jag har strukit ett streck över 
det. Jag är betydligt mer eftertänksam idag, förklarar han.
 Joakim är uppvuxen i Vadstena men flyttade till Norrköping 
2013 och det var här som karriären som Jockiboi, med 
egen kanal på Youtube, tog fart ett par år senare.

Arbetslös för fyra år sedan
För fyra år sedan sov han på en soffa hemma hos 
flickvännen Jonnas mamma och var arbetslös. Idag 
driver han och Jonna aktiebolag med sju anställda, 
med utgångspunkt från vloggen (videoblogg) 
Jocke & Jonna* på Youtube. De har visat upp sitt 
vardagsliv men tar också tittarna med på kändismöten 
och spökjakter (spökavsnitten har runt 1,7 miljoner tittare).
 Joakim skriver dessutom låtar och producerar 
musikvideos. Utöver de egna anställda har Joakim 
ett nät av 20 – 30 personer omkring sig från olika 
samarbetsbolag inom musik, event och reklam.
 – Jag har partners som sköter mina bokningar och 
kontrakt och förhandlar om arvoden. De håller också 
koll på kommentarsfälten och agerar om det är 
nödvändigt. Jag har tagit ett steg tillbaka och tar inte 
allt personligt längre.
 Många vill ha en bit av kakan Joakim Lundell, 
men han säger nej till mycket. 

Ny insikt – nytt varumärke
Det går undan i Joakims värld. Jockiboi (med över 
600 000 prenumeranter) och hans pranks är utbytta 
mot en tydligare artistkarriär under det egna namnet
Joakim Lundell. Hastigheten svindlar, till och med 
för Joakim. Även publiken får hålla i hatten. 

Joakim
 Lundell 
Youtube-entreprenör 
med stjärnstatus
vill inspirera och 
hjälpa andra

Joakim Lundell, entreprenör

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS 11

Runt 680 000 fasta prenumeranter följer hans och hustruns vardag på 
kanalen ”Jocke & Jonna” på Youtube. De två singlarna All I need och 
My addiction, som släpptes under våren, nådde omedelbart topplaceringar 
på Spotify. Nyligen landade dessutom boken om hans liv. 
 Joakim Lundell, 31 år, har nått höjderna som entreprenör i den unga 
generationens medievärld.

Den som vill synas och höras behöver inte längre förlita sig på 
att traditionella medier och förläggare ska bli intresserade 
i ett första skede. Det går att skapa sin egen berömmelse, 
utan att fråga om lov först. Det har Joakim visat.
 För honom började kändisskapet i sociala medier på ett 
mycket privat och självutlämnande plan, långt ifrån uttalade 
affärsidéer, juridiska kontrakt och företagsstrategier. 
 – Jag hymlar inte med det som varit. Det är en del av 
mig. Jag suddar inte ut men jag har strukit ett streck över 
det. Jag är betydligt mer eftertänksam idag, förklarar han.
 Joakim är uppvuxen i Vadstena men flyttade till Norrköping 
2013 och det var här som karriären som Jockiboi, med 
egen kanal på Youtube, tog fart ett par år senare.

Arbetslös för fyra år sedan
För fyra år sedan sov han på en soffa hemma hos 
flickvännen Jonnas mamma och var arbetslös. Idag 
driver han och Jonna aktiebolag med sju anställda, 
med utgångspunkt från vloggen (videoblogg) 
Jocke & Jonna* på Youtube. De har visat upp sitt 
vardagsliv men tar också tittarna med på kändismöten 
och spökjakter (spökavsnitten har runt 1,7 miljoner tittare).
 Joakim skriver dessutom låtar och producerar 
musikvideos. Utöver de egna anställda har Joakim 
ett nät av 20 – 30 personer omkring sig från olika 
samarbetsbolag inom musik, event och reklam.
 – Jag har partners som sköter mina bokningar och 
kontrakt och förhandlar om arvoden. De håller också 
koll på kommentarsfälten och agerar om det är 
nödvändigt. Jag har tagit ett steg tillbaka och tar inte 
allt personligt längre.
 Många vill ha en bit av kakan Joakim Lundell, 
men han säger nej till mycket. 

Ny insikt – nytt varumärke
Det går undan i Joakims värld. Jockiboi (med över 
600 000 prenumeranter) och hans pranks är utbytta 
mot en tydligare artistkarriär under det egna namnet
Joakim Lundell. Hastigheten svindlar, till och med 
för Joakim. Även publiken får hålla i hatten. 

Medelåldern på hans följare har gått från yngre 
tonår till strax under 30.
 – I april 2016 fanns inte vår kanal Jocke & Jonna…
musiken har jag släppt i år…det är sjukt! Det är tur att 
allt detta händer nu när jag är 31, och lite mognare, 
utbrister han.
 Låtsläppet och videon till My addiction placerade 
honom i våras på Spotifys topplista, där världsartister 
som Justin Bieber fick se sig slagna av Youtubern från 
Norrköping. Under hösten släppte han ytterligare en låt, 
med samma titel som självbiografin Monster.

 – Det har tagit tid att förstå att jag har något att säga. 
Nu tror jag på min egen konstnärlighet och vill uttrycka 
den. Jag var beredd på att det skulle ta ett par år att arbeta 
om mitt varumärke från Jockiboi till Joakim Lundell, men 
det har svängt snabbt, säger han.

Skapar annonsutrymme
Med stort genomslag på sociala medier följer ett ökat 
intresse från annonsörer. Den som har många 
prenumeranter och följare har automatiskt skapat 
en attraktiv reklamplats. Det som börjar som en 
videodagbok kan alltså utvecklas till ett framgångsrikt 
företag. I näringslivet är det här en helt ny typ 
av entreprenörer.
 Blir du ifrågasatt av äldre företagare i andra 
branscher?
 – Inte nu längre, säger Joakim.
 Hans bolag har under första halvåret i år omsatt 
cirka 10 miljoner kronor, men då är inte utfallet från 
de nya låtarna eller boksläppet inräknat, berättar han. 

Lär av andra
 Vad vill du förmedla med det du gör idag?
 – Att man inte ska döma andra människor, utan 
istället försöka förstå varför människor gör som de gör. 
Det finns alltid en förklaring till att människor gör 
dumma saker. Kan vi inte förstå det går vi mot en tid 
av hat.
 Vilka är dina drivkrafter?
 – När jag ser att jag kan inspirera till positiv 
förändring för andra. Och att jag lär mig så mycket 
i mötet med andra människor. En förebild är Alexander 
Falk som jag träffade genom Cancergalan 2016.  
 Vi höll kontakten tills han gick bort i april, 18 år 
gammal. Han gav mig många insikter om livet. 
Jag känner stor tacksamhet över vår vänskap, 
säger Joakim. 

Norrköping för alltid
 Hur ser en dag i ditt företag ut?
 – En fullsmockad dag med inspelningar och möten 
är bäst. Annars klättrar jag på väggarna…
 Hur vill du att ditt entreprenörskap ska 
utvecklas i framtiden?
 – Musiken är det jag vill satsa mest på. Jag vill 
också hjälpa andra företag där jag ser att det finns 
guldkorn att utveckla, genom att investera i dem. 
I framtiden kommer Jocke & Jonna AB att 
struktureras upp mer, ha fler anställda och vara 
en del av en större koncern av bolag. 
 Har du tagit Norrköping till ditt hjärta?
 – Norrköping betyder jättemycket för mig! 
Här har jag fått rätsida på livet och hjälp med 
utredningen av min diagnos add. Det är en fantastiskt 
fin stad, med Strömmen och spårvagnarna. Och läget 
är strategiskt mitt i Sverige, det funkar bra med 
karriären. Jag vill aldrig flytta härifrån!

Fotnot: *I september gick paret Lundell ut med nyheten 
att de lägger ner sin personliga vlogg Jocke & Jonna, på 
grund av trakasserier och hot mot familjen. Kanalen 
lever dock vidare, meddelar parets PR-avdelning, med 
bland annat programmen där Jocke & Jonna går
på spökjakt.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Personligt
Joakim Lundell

Bakgrund: Deltog i dokusåpan Kungarna av Tylösand 
2010, har bloggat och startat flera egna kanaler på 
Youtube, bland annat som profilen Jockiboi. Gift med 
Jonna Lundell 2016. Joakim bytte då efternamn från 
Berg till Lundell. Musikartist som fått sitt stora 
genombrott 2017 med singlarna All I need och 
My addiction (båda tillsammans med systrarna Arrhult).

Verksamhet: Driver bolaget Jocke & Jonna AB 
tillsammans med sin manager Danjal och Jonna 
(som är vd). Verksamheten omfattar filmproduktion, 
video och TV-program, mediebyråverksamhet och 
annonsförsäljning samt postorderhandel på internet 
för kläder (som Jonna ansvarar för). Joakim ger ut 
självbiografin Monster nu i oktober, som han skrivit 
tillsammans med Martin Svensson och Leif Eriksson.

Priser: Storslam vid årets gala Guldtuben: 
Årets Youtuber, Årets video, Årets serie och Årets 
musikklipp.

Bor: Norrköping sedan 2013. Ska flytta till hus på 
landet inom kort.

... My addiction placerade 
honom i våras på 
Spotifys topplista ...
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Intresset för att köpa industritomter i Klinga har tagit fart på allvar, med åtta etableringar på kort tid.
-Läget vid E4:an är attraktivt och det råder optimism bland företagen i Norrköping idag. Med den 
stadsomvandling som pågår ökar behovet av industriområden utanför stadskärnan. Planer finns 
för fortsatt utbyggnad av området, säger näringslivsdirektör Pontus Lindblom.  

 Hela det område som går under namnet Klinga, vid 
E4:an strax söder om Borgs kyrka, detaljplanerades 
i början på 1990-talet. I den första etappen etablerades 
successivt bensinmack, restauranger och en gokartarena.
 – För fyra år sedan beslutade kommunen att bygga ut 
området med en andra etapp, motsvarande nio hektar, 
och påbörjade 2013 försäljningen av industritomter, säger 
Magnus Jonsberg ny etablerare på näringslivsavdelningen, 
med många års erfarenhet som mark- och exploaterings-
ingenjör på Norrköpings stadsbyggnadskontor.

Svalt blev hett
 Intresset var till en början svalt från företagens sida men 
har på senare tid formligen exploderat, framhåller Pontus 
och Magnus. 
 – Den första som köpte tomt var Niklas Hjerpe, 
Hjerpes Maskincentra. Och snart var Ältabergs företagshus 
på plats för att bygga för Havators räkning, ett företag som 
arbetar med krantjänst och specialtransporter, berättar 
Pontus.
 Idag är så gott som alla tomter på etapp två sålda, med 
något undantag. Fem av åtta aktörer är i full gång med 
byggnation.

Skyltläge vid E4:an
 Är området planerat för några särskilda branscher?
 – Det finns inga styrningar vad gäller branscher. 
Detaljplanen tillåter verksamhet inom kontor, handel 
och industri, förklarar Magnus.

 Den 10 oktober ska stadsplaneringsnämnden ta ställning 
till ett förslag om ytterligare en etapp på Klinga industri-
område, som omfattar sex hektar mark till försäljning. 
Tidigast hösten 2018 kan det i så fall bli aktuellt att börja 
sälja dessa tomter, tror Magnus.
 – De tomterna kommer att bli mycket attraktiva för 
företag inom handel, med skyltläget ut mot E4:an, säger 
Pontus.

Plats för många fler
 Med så många företag på plats har Klinga blivit riktigt 
hett och väckt nya intressenter. 
 – Utbyggnaden av området tar inte slut med etapp tre. 
Det finns beredskap i översiktsplanen för etapp fyra, fem 
och ännu fler, säger Magnus.

 Klinga kommer att bli ett begrepp, precis som exempelvis 
Herstadberg norr om Norrköping, menar Pontus.
 – Placeringen gör också Klinga högintressant för 
logistikföretag och kan säkert bli ett viktigt logistikcenter 
i framtiden, säger han.

Industriområdet växer

Hett läge för Klinga  

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Etableringar Klinga, etapp 2. Översikt över etapp 2 och 3, Klinga.

Aktörer på Klinga, etapp 2

Hjerpes Maskincentra

Ältabergs företagshus, som bygger fastighet för Hava-

tor

Tomas Andersson, som bygger fastighet för MC Montören

Lyfttech

ERC Systems

Melander Bygg

Böta kvarn, som flyttar från Butängen

Allfood, som flyttar från Hagebygatan

© Norrköpings Kommun, Ortofoto © Blom

© Norrköpings kommun

Klara etableringar Klinga
Etapp 2

Skala 1:2500
Datum 04-09-2017 © Norrköpings Kommun, Ortofoto © Blom

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS 13

 Klinga kommer att bli ett begrepp, precis som exempelvis 
Herstadberg norr om Norrköping, menar Pontus.
 – Placeringen gör också Klinga högintressant för 
logistikföretag och kan säkert bli ett viktigt logistikcenter 
i framtiden, säger han.

© Norrköpings Kommun, Ortofoto © Blom

UTSTÄLLNINGAR

SHOPPING

RESTAURANG & CAFÉ

BARNENS KREATIVA VERKSTAD

KONFERENS

ARBETETS MUSEUM
Ett levande kulturhus i hjärtat av Norrköping

FAMILJEDAGAR OCH PROGRAM

Advokatfirman Glimstedt i Östergötland KB

Norrköping, Gamla Torget 3 Linköping, Drottninggatan 19

011-12 92 00 013-12 92 01www.glimstedt.se

Frida Mattsson
Advokat

Välkommen till Norrköping Frida!
Vi förstärker vår kompetens på framför
allt tvistelösningar och arbetsrätt.
Frida kommer närmast från

Advokatfirman Vinge i Göteborg
där hon varit verksam i fyra år.

VI ÄR AFFÄRSJURIDIK

Peter Cademan, Gustav Sandberg, Christian Wahlström, Andreas Thunholm Sundén, Pernilla Tilly Nors,
Sebastian Katsinas, Johan Nyberg, Marcus Hallsten, Maria Hallingworth, Åsa Kock, Johannes Gelin, Jenny Ek,

Rune Brännström, Sten Lagebrant, Bo Lindberg, Claes Egnell, Carina Karlsson, Sofie Ljungberg,
Maléne Adolfsson, Mia Anderås, Anna Rydberg, Ann-Louise Augustsson, Monica Öunpuu, Birgitta Andersson



HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONSHELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS14

Värdeadderande förmåner – där har ni ett aktuellt trendbegrepp för många arbetsgivare som vill 
visa uppskattning för sina medarbetare samtidigt som de vill bli mer attraktiva i nyrekryteringar.
 – Vi befinner oss i en generationsväxling där det gäller att tänka nytt kring arbete och förmåner, 
säger Richard Claesson, affärschef på Ecochange som storsatsar på så kallade förmånscyklar.

 – Våra kunder har märkt att medarbetarna inte ”bara” 
vill ha lön utan också efterfrågar hållbara förmåner som 
gör skillnad för både ekonomi och ekologi. Förmåner som 
leder till förbättrad miljö, hälsa och hållbar utveckling 
– till exempel en cykel.
 Det säger Richard Claesson, affärschef på Norrköpings-
baserade Ecochange som arbetar med personalförmåns-
löningar mot offentlig sektor över hela Sverige.
 – Målet för både oss och arbetsgivaren är att så många 
anställda som möjligt tycker om förmånen och väljer 
att nappa på den. Ju fler som cyklar, desto bättre, säger 
Richard Claesson.
 Ecochange har själva utvecklat och tagit fram ett 
förmånskoncept med just cykeln i fokus. Richard Claesson 
beskriver förmånscykeln som ”Sveriges snabbast växande 
förmån”.
 – På bara två år har ett trettiotal kommuner och 
regioner erbjudit detta till sin personal; 20 procent av 
alla kommunanställda har fått chansen att välja en 
förmånscykel. Bara efter sommaren har exempelvis 
Sundsvalls kommun, Karlstads kommun och Kumla 
kommun valt oss som partner. Att vår lösning dessutom 
är kostnadsneutral gör det enkelt för våra kunder att 
välja oss.
 Sedan starten 2015 har Ecochange levererat 

förmånscyklar till ett värde på över 250 miljoner. 
 – Vi levererar en cykel som tjänst, likt ett avancerat 
tjänstebilsupplägg, men till mycket låg kostnad som dras 
på bruttolönen. Den anställde har fri support, tre års 
garanti och ett komplett försäkringsskydd och har alltid 
någon att vända sig till vid frågor, säger Richard Claesson.
 Enligt honom bidrar smidigheten och att man enkelt 
löneväxlar en del av sin bruttolön till att många nappar 
och väljer en förmånscykel – samtidigt som viljan att börja 
cykla ligger rätt i tiden.
 – Inte minst de som inte cyklat på länge uppskattar 
lösningen och tryggheten att man inte behöver vara 
mekanikerexpert för att kunna cykla. Att cykla till och 
från jobbet ger positiv effekt på hälsan, miljön och inte 
minst trafiksituationen. Det ger också stora fördelar då 
kommuner och regioner kan få många fler att parkera 
på liten yta.
 Ecochange erbjuder ett brett utbud av cyklar – från 
drygt 100 kronor brutto i månaden och uppåt – så att alla 
ska kunna hitta sin favorit. 
 – Bland våra kunder är majoriteten kvinnor, så klassiska 
sjuväxlade damcyklar både med och utan elassistans med 
en rejäl korg är populärast. Fyra av tio väljer en elcykel 
och kan på så sätt pendla längre sträckor in till jobbet. 
Att cykla tio kilometer går fort och man behöver inte bli 

svettig, vilket gör det till ett verkligt alternativ till bilen 
eller kollektivtrafiken. 
 Bolaget har även andra förmåner, sedan några år tillbaka 
samarbetar Ecochange med Norrköpings kommun som 
erbjuder sina medarbetare förmånsdatorer.
 – Vi har valt att jobba enbart med kommuner och 
regioner och här i stan använder Räddningstjänsten och 
Fjärde storstadsregionen vår cykelförmån. Ökad cykling 
är lika strategiskt viktigt här som på andra orter, säger 
Richard Claesson.
 Han hämtar andan för ett ögonblick och fortsätter 
sedan.
 – Kommunen har perfekta förutsättningar med många, 
fina cykelvägar och det är smidigt att arbetspendla från 
många kransområden som Åby, Eneby, Svärtinge, Lindö 
och Smedby. Med Ostlänken lär vi se ett ökat sug för att 
kunna ta sig smidigt till och från stationen, och där är 
cykeln ett klockrent alternativ. Cykelresan har bara börjat 
för både Ecochange och Norrköping.

Fotnot: Ecochange är ett av två affärsområden inom 
Norrköpingsföretaget LAN Assistans. Det ena med fokus 
på förmånssatsningen, det andra med IT-inriktning.

En förmån att ta cykeln till jobbet

Foto: Magnus Andersson

Richard Claesson, affärschef på Norrköpingsbaserade Ecochange.

Vi levererar en 
cykel som tjänst, 
likt ett avancerat 
tjänstebilsupplägg ...

 Trenden börjar utkristallisera sig – allt fler unga vill bli 
entreprenörer istället för anställda. Ett sätt att främja 
framtida entreprenörskap är UngDrive, som via ett 
rikstäckande nätverk av framstående företagare hjälper 
killar och tjejer i åldrarna 15 till 18 år att starta eget och 
tjäna egna pengar på sommarlovet. UngDrive beskrivs som 
”en kick-ass företagsutbildning” där initiativtagarna säger 
sig ”vara inställda på att ge allt för att inspirera och stötta 
dig att nå de mål du sätter upp. Exakt så som vi själva 
skulle velat ha det när vi startade.”
 I Norrköping har UngDrive drivits i nio år, där 
näringslivsavdelningen och arbetsmarknads- och 
vuxenutildningskontoret tillsammans initierar och 
finansierar projektet. Antalet deltagare brukar pendla 
mellan 20 och 25 deltagare. 
 – Vi ser att ungdomarna som deltar i UngDrive utvecklas 
väldigt mycket, säger näringsutvecklaren Britt Forsberg.
 – De är oftast inte vana vid att sälja, vare sig produkter 
eller sig själva, och där ligger ganska mycket fokus under 
inspirationsveckan. Detta är viktigt oavsett vad man 
kommer att göra i framtiden. Norrköping behöver 
företagsamma invånare och detta är ett sätt där kommunen 
kan bidra till att få fler att bli företagsamma.
 I årets upplaga, som avslutades den 8 augusti, deltog 25 
norrköpingsungdomar, fyra söderköpingsungdomar samt 
två ungdomar från Valdemarsvik.
 – Ungdomarna ska vara intresserade av företagande och 
vara beredda på att arbeta lite extra över sommaren, men 

Foto: Magnus Andersson

Entreprenörskap
allt hetare bland unga
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Var hittar vi framtidens entreprenörsess? Kanske i UngDrive, ett populärt 
sommarlovsprojekt som i Norrköping närmar sig sitt tioårsjubileum?
 – Vi ser detta som en bra möjlighet att prova på företagande i tidig ålder för driftiga 
ungdomar, säger Britt Forsberg, näringslivsutvecklare på Norrköpings kommun.

 Trenden börjar utkristallisera sig – allt fler unga vill bli 
entreprenörer istället för anställda. Ett sätt att främja 
framtida entreprenörskap är UngDrive, som via ett 
rikstäckande nätverk av framstående företagare hjälper 
killar och tjejer i åldrarna 15 till 18 år att starta eget och 
tjäna egna pengar på sommarlovet. UngDrive beskrivs som 
”en kick-ass företagsutbildning” där initiativtagarna säger 
sig ”vara inställda på att ge allt för att inspirera och stötta 
dig att nå de mål du sätter upp. Exakt så som vi själva 
skulle velat ha det när vi startade.”
 I Norrköping har UngDrive drivits i nio år, där 
näringslivsavdelningen och arbetsmarknads- och 
vuxenutildningskontoret tillsammans initierar och 
finansierar projektet. Antalet deltagare brukar pendla 
mellan 20 och 25 deltagare. 
 – Vi ser att ungdomarna som deltar i UngDrive utvecklas 
väldigt mycket, säger näringsutvecklaren Britt Forsberg.
 – De är oftast inte vana vid att sälja, vare sig produkter 
eller sig själva, och där ligger ganska mycket fokus under 
inspirationsveckan. Detta är viktigt oavsett vad man 
kommer att göra i framtiden. Norrköping behöver 
företagsamma invånare och detta är ett sätt där kommunen 
kan bidra till att få fler att bli företagsamma.
 I årets upplaga, som avslutades den 8 augusti, deltog 25 
norrköpingsungdomar, fyra söderköpingsungdomar samt 
två ungdomar från Valdemarsvik.
 – Ungdomarna ska vara intresserade av företagande och 
vara beredda på att arbeta lite extra över sommaren, men 

de behöver inte ha någon företagsidé i starten. Det hittar 
de under inspirationsveckan om de inte redan hade en. 
Konsulterna i UngDrive ger föreläsningar ur olika aspekter, 
mycket sälj, men även annat man behöver tänka på som 
företagare. UngDrive tar också hjälp av andra företagare 
och entreprenörer som får berätta om hur de har lyckats, 
berättar Britt Forsberg.

 Bland sommarens deltagare utsågs 17-årige Linus 
Olander, som är intresserad av spel och företagande, 
till Årets säljare.
 – Jag anmälde mig till UngDrive eftersom jag ville 
skapa något eget och inte ha ett ”vanligt” sommarjobb. 
Under sommaren har jag lärt mig att ett nej är alltid när-
mare ett ja, samt att det finns idéer som lyckas och andra 
som misslyckas. 
 Linus Olander konstaterar att hans tre affärsidéer mer 
eller mindre fungerade jättebra.
 – Jag började med att sälja fidget spinners, fortsatte med 

att trycka tröjor åt olika idrottsföreningar och avslutade 
med att göra 2d-animerade filmer åt företag. Det som 
lockar med entreprenörskap är att skapa något eget och 
inte behöva göra likadant som alla andra.
 2018 planerar Norrköpings kommun för tioårsjubileum 
av ett projekt som bara blir allt mer uppskattat med tiden.
 – En bidragande orsak är att de unga entreprenörer vi 
anlitar inom UngDrive har varit och är så entusiasmerande 
och engagerande, och att de på ett pedagogiskt sätt har 
kunnat visa att det inte är så svårt att starta företag som 
man kanske tror. De ger ungdomarna självförtroende, 
säger Britt Forsberg.

Britt Forsberg, näringslivsutvecklare på Norrköpings kommun, tillsammans med framtida entreprenörer.

Foto: Magnus Andersson

Entreprenörskap
allt hetare bland unga

Vinnarna i UngDrive Norrköping 2017

Bästa säljare: Qcraft, Linus Olander 
(försäljning av bland annat fidget spinners)

Största våghals: Sommarkakan, Abdulaid Farah 
(försäljning av kakor och drycker, bland annat på 
IFK:s matcher) 

Största säljfokus: FRUKTansvärt Somrigt, Sally Makki, 
Märta Perk, Markus Lockner, Patrick Jones, Tilda Bergfast 
(försäljning av smoothies, läsk, fruktsallad) 

Bästa marknadsföring: Chabo’s, Natali Chabo 
(försäljning av smycken) 

Bästa arbetsmoral: Composed, Ida Waller 
(försäljning av anteckningsblock med snygga motiv)
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 Att vara en startup i LEAD:s affärsutvecklingsprocess är 
en utmaning på många sätt.
 – Vi ställer hårda krav på de entreprenörer och startups 
som vi arbetar med, framför allt när det gäller att hitta 
värdet som skapas för kunden. I slutändan är det affärer 
som bygger bolag och entreprenörens produkt eller tjänst 
måste lösa ett verkligt problem för att någon ska vara villig 
att betala för den, säger Martina.
 Alla bolag som tas in i LEAD har en gemensam, högt 
ställd målbild, med fokus på snabb tillväxt.
  – Den gemensamma målbilden gör att bolagen kan få ut 
mesta möjliga av processen i inkubatorn.

Tio nya startups per år
LEAD har en stab av kreativa medarbetare med olika 
kompetenser inom bolagsbyggande. Här finns ett nära 
samarbete med näringslivet och Linköpings universitet. 
Företagsinkubatorn möter runt 100 idéer varje år. Av dessa 
antas cirka tio. (Övriga fångas upp på olika sätt av andra 
aktörer som stöttar innovationer i regionen.) 
 Vad krävs för att bli antagen som en startup?
 – Du ska ha en affärsidé eller innovation, som löser ett 
problem som angår många, som ingen annan sett eller löst 
tidigare. Det måste finnas en god lönsamhetspotential, 
alltså förutsättningar att skala upp idén. En stark drivkraft 
hos entreprenören själv är också viktigt, säger Martina.
”Skala upp” innebär att det går att sälja produkten eller 

har verktygslådan som får idén att lyfta

LEAD

Johannes Larsson, delägare i startup-bolaget ProGuitar och Martina Hegestig, 

kommunikationsansvarig på LEAD i Norrköping och Linköping. 

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson
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Företagsinkubatorn LEAD arbetar med innovatörer och entreprenörer för 
att de snabbare ska utveckla sina idéer till lönsamma bolag. 
 – Våra startups är framtidens stora arbetsgivare i regionen, säger Martina 
Hegestig, kommunikationsansvarig på LEAD i Norrköping och Linköping. 

 Att vara en startup i LEAD:s affärsutvecklingsprocess är 
en utmaning på många sätt.
 – Vi ställer hårda krav på de entreprenörer och startups 
som vi arbetar med, framför allt när det gäller att hitta 
värdet som skapas för kunden. I slutändan är det affärer 
som bygger bolag och entreprenörens produkt eller tjänst 
måste lösa ett verkligt problem för att någon ska vara villig 
att betala för den, säger Martina.
 Alla bolag som tas in i LEAD har en gemensam, högt 
ställd målbild, med fokus på snabb tillväxt.
  – Den gemensamma målbilden gör att bolagen kan få ut 
mesta möjliga av processen i inkubatorn.

Tio nya startups per år
LEAD har en stab av kreativa medarbetare med olika 
kompetenser inom bolagsbyggande. Här finns ett nära 
samarbete med näringslivet och Linköpings universitet. 
Företagsinkubatorn möter runt 100 idéer varje år. Av dessa 
antas cirka tio. (Övriga fångas upp på olika sätt av andra 
aktörer som stöttar innovationer i regionen.) 
 Vad krävs för att bli antagen som en startup?
 – Du ska ha en affärsidé eller innovation, som löser ett 
problem som angår många, som ingen annan sett eller löst 
tidigare. Det måste finnas en god lönsamhetspotential, 
alltså förutsättningar att skala upp idén. En stark drivkraft 
hos entreprenören själv är också viktigt, säger Martina.
”Skala upp” innebär att det går att sälja produkten eller 

tjänsten om och om igen med så lite merarbete som 
möjligt.
 – Kända svenska exempel på enormt framgångsrika 
startup-bolag med skalbara idéer är Spotify och Klarna. 
Framgångsrika startups i vår region är exempelvis Catrel, 
Donya Labs och Chargestorm.
 
Bra verktyg
 – Vi har ett löpande flöde av företag in och ut ur vår 
process, som generellt omfattar cirka tre år. Runt 20 – 25 
bolag är i process samtidigt. Vi anpassar våra insatser till 
den fas som idén befinner sig i när entreprenören kommer 
till oss.
 Vad kan ni göra för att få de utvalda idéerna att lyfta?
 – Vi har en väl beprövad verktygslåda. Varje startup får 
en personlig affärscoach som håller tät kontakt varje vecka. 
Alla våra coacher är samtidigt aktiva i näringslivet och har 
själva skapat och utvecklat flera bolag. Vi bistår med 
metodik för att bygga bolaget rätt från grunden, nätverk 
till finansiering, kompetensutveckling, marknadsföring 
och kommunikation och dessutom ett utrustat kontor 
med full service, berättar Martina och fortsätter:
 – Genom våra omfattande nätverk inom näringslivet 
och universitetsvärlden kan vi göra matchningar så att 
entreprenörerna också hittar rätt människor till sina företag. 
Att ha tillgång till talanger och kompetens är jätteviktigt 
när man bygger den här typen av bolag.

Hängivna sin idé
 Beskriv den typiska startup-entreprenören!
 – Å ena sidan har vi innovatören med sin unika idé, 
ofta inom hightech, som inte riktigt hittat sin affärsmodell, 
å andra sidan möter vi bolagsbyggaren som gjort resan en 
gång och gärna gör den igen. Gemensamt för båda är att 
de verkligen brinner för sin idé. Ungefär hälften av våra 
startups kommer från näringslivet och andra hälften har 
en bakgrund som forskare eller student vid Linköpings 
universitet, berättar Martina.

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

har verktygslådan som får idén att lyfta

Fakta
LEAD

Man brukar kalla LEAD för en företagsinkubator, med 
anledning av att verksamheten bidrar till att företag 
utvecklas och växer. LEAD ägs av Linköpings universitet 
och finansieras av Norrköpings och Linköpings kommuner 
samt Vinnova. Inkubatorn är verksam i både Linköping 
och Norrköping. Förkortningen LEAD står för LiU 
Entrepreneurship and Development.

LEAD

Startup som triggas av ”det omöjliga”

Det började som ”en kul grej”, med en app 
som hjälper användaren att stämma sin 
gitarr.
 Hobbyn blev snart ett heltidsjobb för 
Johannes Larsson och Rickard Östergård, 
som driver startup-bolaget ProGuitar. Idag 
har deras gitarrplattform över en miljon 
aktiva användare över hela världen.

 Johannes och Rickard ser stora utvecklingsmöjligheter 
för sin digitala plattform – och det gör även 
företagsinkubatorn LEAD, som i juni tog in de båda 
entreprenörerna i sin affärsutvecklingsprocess (se artikel 
ovan).

Triggar motivationen
 – Vår första app för dator fick snabbt flera hundratusen 
användare. Vi gick vidare med en app för smartphone. 
Antalet användare ökar hela tiden, utan någon direkt 
marknadsföring. För att skala upp projektet byggde vi 
förra året en digital plattform, med målet att etablera ett 
gitarrimperium, med ett stort utbud av olika tjänster som 
vi kan ta betalt för, berättar Johannes.

 Tjänsterna inriktar sig på lärande och utbildning.
 – Vi har tagit fram ett nytt sätt att lära sig spela gitarr 
på, med innovativa produkter som motiverar till fortsatt 
gitarrspelande. Det är lätt att ge upp sitt spelande när det 
tar emot, men vi tror att vi har en lösning på det.

Ingenjör och gitarrbyggare
 Johannes är själv en gitarrspelande ingenjör som 
dessutom har gått en treårig utbildning i gitarrbygge vid 
Musikinstrumentakademin i Stockholm. Med sinne för 
innovationer var steget inte långt till att även börja bygga 
gitarr-appar. Johannes och Rickard påbörjade sitt samarbete 
i Stockholm 2011. Men sedan i våras bor Johannes med 
sin sambo i Norrköping, och sköter utvecklingsarbetet 
från LEAD:s lokaler i Industrilandskapet. 

 ProGuitar har en målbild på 15 miljoner användare.
 – Marknaden för våra tjänster är extremt stor och 
motsvarar runt fem miljarder dollar. Vår vision är att 
tjäna i snitt tio dollar per användare och år genom vår 
plattform, säger Johannes.

Bra coachning
 Vilka fördelar ser du med att vara en startup 
i LEAD:s affärsprocess?
 – Här får vi vägledning på olika sätt, bland annat av en 
affärscoach varje vecka, som hjälper oss att lyfta blicken. 
LEAD bidrar också med kontakter och vägar för att hitta 
finansieringsstöd under resans gång. Det är så lätt att bli 
insnöad när två personer jobbar intensivt med sitt projekt. 
Vi har tiden emot oss och här får vi hjälp att skala upp 
vårt bolag snabbt, för att hinna före konkurrenterna. 
 Vad driver dig?
 – Jag gillar att jobba hårt och lära mig nya saker hela 
tiden. Responsen från användare ger en kick vidare. 
Men framför allt går jag igång på det som är svårt och 
utmanande. När jag ville bygga en gitarr på slöjden i 
högstadiet sade alla utom slöjdläraren ”det går ju inte”. 
Men det gick alldeles utmärkt, med många timmars 
insatser på kvällar och helger, säger Johannes.

Bygger digitalt gitarrimperium
Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Vi har tagit fram ett 
nytt sätt att lära sig 
spela gitarr på...
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I fjol fick de sitt genombrott i Svensktoppen nästa. Numera skriver 
V&CK låtar till mellostjärnor och TV4:s omhuldade idoler. Möt den 
nya Norrköpingstrion som börjat ta musik-Sverige med storm.

Gästisparken i Mjölby i slutet av maj 2016. Länsfinalen 
i Svensktoppen nästa har lockat många nyfikna åskådare. 
När juryns ordförande Micke Cederberg intervjuas i P4:s 
direktsändning konstaterar han att ”det är det starkaste 
startfältet någonsin i tävlingens historia i Östergötland”.
 För Kenny Lundström, Carl Adam Stråberg och Victor 
Rauker i V&CK råder spänd förväntan. Några minuter 
senare får låtskrivartrion, som med låten Heart vill leverera 
riktigt bra och hittig populärmusik, beskedet de drömt om.
 – Att vinna är alltid roligt, men hela den resa som följde 
därefter var också otroligt rolig. Vi gjorde vår röst hörd i 
radio, blev intervjuade och fick möjlighet att beskriva vad 
vi ville åstadkomma. Dessutom har det gett oss tonvis 
med jobb. Vinsten gav oss en bredare spridning som 
producentteam, säger Kenny Lundström.
 Han kom i kontakt med sina nuvarande kollegor redan 
när han skrev och producerade låtar till Inclosure. Idag 
skriver, producerar och jobbar de ihop – som en trio. 
 – Vi skriver och producerar samt spelar in och mixar 
andra artister. Vi märker att vi får mer och mer jobb baserat 
på vår kunskap och genre, säger Carl Adam Stråberg.

 Idag jobbar gruppen bland annat med producentteamet 
No Faces samt stjärnproducenten Wayne Beckford, som 
samarbetat med Rihanna, Eminem och Black Eyed Peas.
 – Vi har haft lite songwriting-sessions ihop med dem 
samt ett par andra producentteam för att utbyta kunskaper,

idéer och försöka bolla fram de bästa hitsen. Det finns en 
massa gött material, berättar Victor Rauker.
 V&CK arbetar med ett antal TV4-idoler och artister som 
ställt upp i Melodifestivalen.
 – Vi skriver låtar och visar upp dem för aktuella artister. 
Vi försöker ta alla chanser vi kan för att få till en bra session, 
eller ett bra inledande samarbete. Det är viktigt att presentera
sig så artisten får ett ansikte bakom namnet. Det var 
anledningen till att vi nyligen åkte till Mallorca ihop med 
några av Sveriges största musikal- och Melloartister, säger 
Kenny Lundström.

 Hur skulle ni beskriva er som låtskrivartrio; några 
utmärkande drag?
 – Det är svårt att förklara men man hör när det är en 
V&CK-produktion. Redan nu är det många som säger det 
efter att ha hört våra produktioner på radio eller tv. 

 Hur är det att utgå från Norrköping när man satsar 
på musik?
 – Det går alldeles utmärkt, vi hoppas på staden som 
musikstad och vi känner att den har massor att ge. Vi vill 
gärna vara med från början och bygga ett otroligt starkt 
musikmärke som har skapats i Norrköping, avslutar 
Kenny Lundström.

”Vi hoppas på Norrköping 
som musikstad”

Foto: Magnus Andersson

Ålder: 32 år.
Bor i: Smedby.
Familj: Två döttrar en sambo.
Äter: Vegetariskt.
Dricker: Pepsi Max.
Kör: Renault Sport.
Läser: Aldrig. 
Köper: Plug-ins.
Oanad talang: Kan få in nio pennor i näsan.
Favoritplats i Norrköping: Runt strömmen.

Ålder: 21 år.
Bor i: Kneippen.
Familj: Flickvän.
Äter: Glutenfritt.
Dricker: Kaffe.
Kör: Farsans Merca.
Läser: Instruktionsböcker. 
Köper: Kläder. 
Oanad talang: Magdans.

Ålder: 25 år.
Bor i: Lindö.
Familj: Syrra, mamma och pappa.
Äter: På McDonalds.
Dricker: Vatten.
Kör: BMW.
Läser: Om historia.
Köper: Snus.
Oanad talang: Dansen.
Favoritplats i Norrköping: Åbyskogarna.

Personligt

Carl Adam Strålberg

Victor Rauker

Victor Rauker, Kenny Lundström och Carl Adam Strålberg, V&CK. 

Kenny Lundström. 

Kenny Lundström
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Varför behövs en gala specifikt för unga företagare?
 – En av näringslivsavdelningens viktigaste uppgifter är att stimulera 
unga och blivande entreprenörer att vara verksamma i Norrköping. 
Vi vill hylla de unga som vågar satsa, som kämpar och jobbar hårt för 
att skapa något för framtiden, säger näringslivsdirektör Pontus Lindblom.

 Den 19 september arrangerades den årliga galan 
Unga Entreprenörer i Norrköping, i samarbete mellan 
näringslivsavdelningen och Företagarna. Första galan 
hölls 2010.
 Ett hundratal unga företagare, kommunrepresentanter, 
seniorföretagare och UF-elever minglade och knöt nya 
band. Kvällen kröntes med utdelning av priser, bland 
annat Årets unga företag i Norrköping, som gick till iDeal 
of Sweden. Företaget, med Joachim Lindström och Filip 
Ummer i spetsen, utvecklar mobilskal med stor framgång. 
De går nu vidare till Företagarnas Sverigefinal av Årets 
unga företag, i Stockholm senare i höst.

Möten ger nya idéer
 Evenemanget manifesterar ungdomars entreprenörskraft 
men syftar också till att koppla ihop unga företagare med 
etablerade.
 – Varje år bjuder vi in ett antal erfarna företagare för att 
uppmuntra till nätverkande över generationsgränserna. 
I det mötet kan nya oväntade affärsidéer ta fart. De unga 
visar på ett nytt sätt att tänka kring entreprenörskap och 
de äldre bidrar med erfarenhet och kunskaper från sitt 
håll. Det blir ”ge och ta” från båda håll, säger Pontus.

Redan i skolan
 I år gick man ytterligare ett steg för att uppmuntra 
entreprenörskap hos ungdomar genom att bjuda in 
UF-företagare, alltså gymnasieelever som provar på att 
driva företag som en del av sin utbildning.
 – Vi vill ge ungdomar en chans att skapa nätverk 
så tidigt som möjligt, redan när de går i skolan. 
UF-företagarna erbjöds att pitcha, alltså berätta kort om 
sin affärsidé på galan, säger Pontus som tror att en sådan 
medverkan stärker känslan av att det är ”på riktigt”.
 
Medveten strategi
 Han betonar att Norrköpings kommuns näringslivsråd 
(med representanter från näringsliv och kommun) driver en 
medveten strategi som handlar om att stötta näringsliv och 
skola att samverka. 
 – För att få rätt kompetens att växa fram måste företagen
engagera sig tidigt inom skola och utbildning. Det går inte
att sitta och vänta och hoppas att ungdomar utbildar sig där
behovet finns. Vi jobbar för ökat konkret samarbete mellan
företag och skola, bland annat genom att uppmärksamma
goda exempel genom vårt pris Let’s create Norrköping,
som delas ut på galan Unga Entreprenörer men även på 
Handelsgalan och Näringslivsgalan.

   

En hyllning till de 
ungas drivkraft

Text: Annelie Sylvan  Foto: Magnus Andersson

Årets unga nykomling, Emelie Rengart, gratuleras av 

Pontus Lindblom, näringslivsdirektör Norrköpings kommun. 

Årets unga företag i Norrköping: 
iDeal of Sweden (Joachim Lindström och Filip Ummer)

Årets unga nykomling: 
Emelie Rengart

Årets unga ambassadör: 
Christoffer Sjögren

Årets unga Let’s create Norrköping: 
Gustav Gyllensten

Prisade unga entreprenörer 2017

Årets unga ambassadör
Christoffer Sjögren. 
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Let´s create Norrköping är ett gemensamt 
budskap för kommunen, näringslivet och 
andra med syfte att stärka varumärket 
Norrköping. Tillsammans kan vi stärka den 
positiva bilden av Norrköping genom att 
berätta om alla goda exempel som finns och 
genom att bjuda in till att vara med och skapa 
vårt framtida Norrköping. Vi väljer att göra 
det gemensamt under budskapet Let´s create 
Norrköping. 

För mer info, gå in på: 
www.norrkoping.se/varumarke

Joachim Lindström och Filip Ummer,
CEO och COO på iDeal Of Sweden

Emelie Rengart,  
VD på eRaey AB 

Christoffer Sjögren, 
VD på HS Group AB

Så är vi med och skapar Norrköping
 – Vi har skapat många arbetstillfällen och en attraktiv arbetsplats i Norrköping där 
många vill jobba. I våra rekryteringar får vi in hundratals ansökningar från hela Sverige 
med många som vill jobba hos oss i Norrköping. Jag tror att vi för många är ett spännande 
och nytänkande bolag där man gärna vill vara med på vår gemensamma resa.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Företagsklimatet och lagandan. Vi har alltid upplevt att Norrköping är en bra 
stad att bedriva företag i. Man märker att Norrköpings kommun och företagarna 
gör mycket för att främja och utveckla företagandet i staden genom till exempel 
nätverksaktiviteter och support. 

Så är jag med och skapar Norrköping
  – Jag försöker alltid ta mig tid att svara på frågor  
och hjälpa nya företagare på vägen. Hjälpa människor 
att våga ta steget. 
 Jag brinner för ungt företagande och önskar själv 
kunna skapa många nya jobbtillfällen i Norrköping i 
framtiden.

Det bästa med Norrköping är: 
 – Allt! Vi har ett otroligt bra läge, och väldigt 
bra hjälp att få på vägen mot en ny produkt eller 
ett nytt företag. 
 Jag är stolt över det Norrköping gör för sina 
företagare. 

Så är vi med och skapar Norrköping:
 – Genom bolagen Städarna, Ideal, Nistra & Kryger 
så skapar vi varje månad nya arbetstillfällen.  
Tillväxt är viktigt. 

Det bästa med Norrköping är:
 – Jag älskar tillgängligheten till allt, till exempel 
företag, restauranger, skärgården och närheten till 
Stockholm och världen. Jag skulle bli galen av att bo 
permanent i en kaosstad som Stockholm med köer 
och stress. 
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Kvalificerade miljökonsul�jänster

Avfall-och återvinningslösningar

Spol-och sugbilstjänster

Industri-och fas�ghetsjour

011-10 13 90 renall.se 013-12 46 00
Renall är e� lokalt ägarle� företag som verkar främst i Östergötland och Sörmland. Vi är stolta ägare av
Linköpingsföretaget Urbans Spol- och Tankservice. Vi är e� bre� miljötjänsteföretag och har mångårig erfarenhet
med hög kompetens inom branschen.
Hos oss finner ni engagerade miljökonsulter, avfalls- och återvinningslösningar, spol- och sugbilstjänster samt
industri och fas�ghetsjour. Våra kunder är allt från stora företag och organisa�oner �ll mindre privata aktörer,
uppdragen omfa�ar även kommunala entreprenader.
Kontakta oss gärna för e� förutsä�ningslöst möte om vad vi kan erbjuda di� företag!

Följ vad som  
händer i 
näringslivets  
Norrköping!

Meddela näringslivsavdelningen din e-postadress 
genom att mejla naringsliv@norrkoping.se så 
dyker nyhetsbrev, inbjudningar och annan  
information upp i din inkorg.
 
Vi finns också på Facebook: Näringslivets  
Norrköping och på norrkoping.se/naringsliv.
Där hittar du bland annat vårt magasin Create 
och filmen ”Vi skapar Norrköping”.


