
BE THE FIRST CHOICE 
OF CO-WORKERS  
AND CLIENTS!

Svante Randlert is a Business & People Advisor at Academic Work, and is 
one of Sweden’s most sought-after consultants in the field. Svante works ev-
ery day helping Sweden’s largest employers and constantly tours the coun-
try holding lectures for organisations. As one of only four lecturers from 
over 1,000, Svante has earned the maximum grade of 5.0 from an audience 
at Sweden’s largest management network, Close.

“Svante is without question the 
best lecturer. Highly inspirational 

lecture that offered new 
perspectives.”

“Perfect!!! Best lecture I have 
ever attended, including my 
four years of studies at the 

university.”

“Wonderful and educational 
lecture. Gave me plenty to 

think about.”

“Best lecture in my life! I was so 
inspired that I wanted to go out 

and sell the entire world!”

“I wish I had heard this when I 
was back in school. Excellent!”

“Inspirational, motivating  
and energising.”

“This is the third time I have 
listened to Svante, and he always 

delivers!”

“It lit a fire in everyone. Good 
thought provoker and an 

incredibly wonderful person.”



To attract, engage and develop the right people who can create and 
develop relationships is not only the single most important competitive 
factor in the future, but also one of the best ways to achieve the desired 
level of quality, efficiency and profitability.

RIGHT PERSON IN THE RIGHT PLACE

THE INDIVIDUAL HAS NEVER 
BEEN MORE IMPORTANT  
Today everything can be copied 
except for one thing - the people in an 
organisation. In other words, people 
are the most unique competitive 
factor there is. Individuals and their 
relationships have never been more 
important to stand out and achieve 
your goals.

BEST RELATIONSHIPS WIN
Why is it then that we choose one 
company over another, or are 
prepared to pay more for a given 
service competing with another? The 
answer is quite simply relationships, 
and the best relationships win.  That’s 
why the organisations with the 
highest 
levels of engagement in their 

employees and customers are the 
most efficient. The ones that have the 
highest number of satisfied customers 
achieves the best result. That is why 
it is alarming that the number of 
companies with a decreasing level 
of employee commitment now 
surpasses the number with greater 
staff involvement for the first time in 
a decade.

EXPERTISE VANISHING
Coupled with this issue, an estimated 
1.6 million people are leaving the 
labour force for retirement up until 
2025, according to every third manager. 
Each new IT developer has four job 
offers available and there is already 
a shortage of 60,000 engineers on the 
Swedish labour market. Todaywe are 
seeing more departures than arrivals 

“As one of only four lecturers 
from over 1,000, Svante has 
earned the maximum grade 

of 5.0 from an audience  
at Sweden’s largest  

management network, Close.”

on the labour market and tomorrow 
the outlook will not be any better. 

DO THE RIGHT THINGS
Your ability to attract, engage and 
develop the right employees is  
crucial for achieving your results 
today and tomorrow. As a manager, 
you are responsible for your team,  
and ultimately the organization, 
reaching its goals. Your employees  
are your greatest asset to achieve 
success. Do you give them the right 
tools to be able to succeed? It’s time 
for you to take a look in the mirror - 
what will be the consequences if you 
fail in your management? For over 
ten years, Svante Randlert has helped 
hundreds of employers and thousands 
of executives with this.



WHAT DO YOU WANT TO IMPROVE?
1. STRATEGIC COMPETENCE 
MAINTENANCE
-How will you maintain the 
competence to achieve your 
strategy?

CONTENT:
• Understanding what gives the 
greatest effect to ensure the right 
person in the right place at the right 
time.
• Insights on what the organizations 
that are best at strategic 
competence maintenance do and 
what they get the most impact of.
• Tools and models that you can 
use right after the lecture to find 
the right employees for your 
organization. 

2. THE EMPLOYEES OF 
TOMORROW
-Being perceived as an 
attractive employer begins 
with understanding the target 
group correctly?

CONTENT:
• Have an understanding and the 
latest statistics on what young 
professionals think, is important in 
choosing employers.
• What have the Nordic countries 
most attractive employer in common 
and what can you learn from them?
• This is how the young professionals 
target audience looks like Similarities 
and differences between the Nordic 
countries, gender, study background 
and experience.

3. THE COMMITED 
MANAGEMENT
-What should you do to get 
committed employees?

CONTENT:
• Have an understanding why it is 
business critical to have committed 
employees.
• What are the biggest and 
recurring challenges for a manager 
and why are not more employees 
involved in their employers?
• How to act as a manager and 
what to focus on to become better 
in communicative and engaging 
management? 

INVESTMENT
Half day  € 3 000
Full day   € 5 000
Two full days  € 7 500
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Ekonomi Tillväxten 
i Sverige är på histo-
riskt höga nivåer och 
betydligt bättre än 
väntat.

Byggande och migra-
tionsvågen till landet 
är två viktiga orsaker.
Ännu en laddning ovän-
tat starka tillväxtsiffror 
stärker kronan och lyfter 
långa marknadsräntor. 
Svensk BNP i tredje kvar-
talet växte 3,9 procent 
jämfört med samma kvar-
tal i fjol, mot väntade 3,4 
procent.

– Det är starka siffror ur 
ett historiskt perspektiv. 
Snittillväxten i Sverige de 
senaste 20 åren är cirka 2,5 
procent, säger Annika Win-
sth, chefekonom på Nordea.

Pådrivande faktorer
– Det som gör att vi står ut 
lite jämfört med andra län-
der är att inhemsk efterfrå-
gan ökar så starkt. Och då 
är det två faktorer man kan 
peka på. Det ena är hushål-
lens konsumtion och det 
andra är att bostadsbyg-
gandet har tagit fart gan-
ska ordentligt, säger Olle 
Holmgren, ekonom på SEB.

Det ökade byggandet är 
en process som har pågått 
i flera år och ser ut att fort-
sätta. Antalet påbörjade 
lägenhetsbyggen under 
tredje kvartalet var på den 
högsta nivån sedan början 
av 1990-talet.

–  Det behöver byggas 
väldigt mycket. Efterfrå-
gan på bostäder talar för 
att det här kommer att 
fortsätta både 2016 och 
2017, säger Holmgren.

Enligt honom kommer 
byggruschen efter flera 
år med en nedtryckt nivå 
jämfört med många an-
dra länder. Och som an-

del av BNP är byggandet 
fortfarande på en relativt 
måttlig nivå och det är bra 
bit kvar upp till de ande-
lar som föregick bostads-
bubblorna i Spanien och 
Irland.

Konsumtion lyfter
Privatkonsumtionen lyf-
ter till stor del som ett 
resultat av migrationsvå-
gen till Sverige, även om 
konsumtionen per person 
också ökar något. Det stora 
antalet asylsökande i lan-
det bäddar för att trenden 
fortsätter, i ett första ske-
de genom ökad offentlig 

konsumtion, enligt både 
Holmgren och Winsth.

Trycket är högt på Riks-
banken att sänka räntan i 
december trots den höga 
tillväxten. Inte minst då 
Europeiska centralbanken 
(ECB) väntas ösa på med 
nya stimulansåtgärder re-
dan på torsdag.

– Men siffrorna i dag ta-
lar ju emot att Riksbanken 
ska agera. Över huvud ta-
get är signalen att pengar 
är gratis märklig när vi har 
så stark tillväxt som vi har, 
säger Winsth. (TT)

Joakim Goksör

Migration och byggande lyfter BNP

Etanolen 
är ingen hit
SToCkHoLm Försäljning-
en av etanol, E85, rasar. 
I oktober sjönk den med 
50 procent, och för hela 
året är nedgången 38 
procent.

Försäljningen av ben-
sin har minskat med 
några procent i år. Enligt 
preliminära siffror från 
branschorganisationen 
SPBI är nedgången tre 
procent till och med ok-
tober, jämfört med mot-
svarande period i fjol.

Försäljningen av diesel 
har istället ökat något, 
en procent i oktober och 
fem procent årets tio 
första månader. (TT)

Proffice kan 
bli holländskt
SToCkHoLm Det hol-
ländska bemannings-
företaget Randstad 
har lagt ett bud på den 
svenska konkurrenten 
Proffice värt drygt 1,6 
miljarder kronor.

Proffice styrelse re-
kommenderar enhälligt 
ägarna att acceptera 
budet och flera storägare 
– Capman Public Market 
Investment, Nordeas 
fonder och Carnegies 
fonder – har redan sagt 
ja. Det innebär att näs-
tan hälften av rösterna 
i Proffice ovillkorat har 
ställt sig bakom affären.

Randstad erbjuder 25 
kronor kontant per aktie, 
vilket värderar Proffice 
till 1 648 miljoner kronor. 
Det innebär en premie 
om knappt 26 procent 
jämfört med slutkursen 
vid börsens stängning 
i fredags och drygt 31 
procent jämfört med den 
volymviktade genom-
snittskursen under de 
senaste tre månaderna.

På Stockholmsbörsen 
lyfter Proffice-aktien 
snabbt till en kurs nära 
budnivån.

Randstad etablerade 
sig i Sverige för drygt tio 
år sedan med förvärvet 
av bemanningsföretaget 
Arvako. (TT)

Dansk ekonomi 
går trögare
SToCkHoLm Danmarks 
ekonomi växte med 0,9 
procent under tredje 
kvartalet, jämfört med 
motsvarande kvartal i 
fjol. Men jämfört med 
andra kvartalet krympte 
bruttonationalpro-
dukten (BNP) med 0,9 
procent, enligt prelimi-
nära siffror från landets 
statistikmyndighet.

Minskad export var 
den största förklaringen 
till nedgången. Exporten 
sjönk med 1,7 procent 
jämfört med föregående 
kvartal, och 3,2 procent 
jämfört med året innan. 
Sverige är en av Dan-
marks största export-
marknader. (TT)

Rätt matchning vinner
Nu måste arbetsgivarna visa sig attraktiva 
Jönköping Ledarska-
pet, relationerna på ar-
betsplatsen och möj-
ligheten till utveck-
ling. Det är allra vikti-
gast när unga akade-
miker väljer jobb.

– Nu är det arbetsgi-
varna som får frågorna 
på anställningsinter-
vjuerna, säger Svante 
Randlert på rekryte-
ringsföretaget Acade-
mic Work.
Tiderna förändras och ar-
betsmarknaden med den. 
I dag är den stora utma-
ningen för arbetsgivarna 
att visa sig tillräckligt 
attraktiva för framtidens 
medarbetare. För beman-
nings- och rekryterings-
företaget Academic Work, 
med kontor i Jönköping, är 
svaret ganska enkelt. Rätt 
kompetens på rätt arbets-
plats vinner.

– Arbetsgivaren har två 
frågor att ställa sig: vad 
man har för fördelar som 
arbetsgivare och vad mål-
gruppen inte tar för givet. 
Ett företag som ska sälja 
en bil säger inte: du får 
fyra hjul och en ratt, säger 
Svante Randlert, expert på 
kompetensförsörjning på 
Academic Work.

Han förklarar med en 
liknelse om fiske: – När 
man fiskar börjar man 
med betet, och ofta är be-
tet för generellt hos ar-
betsgivaren. Vill man ha 
en gädda men har fel bete 
får man ingen.

Lönen inte viktigast
På måndagen föreläste 
Randlert på Science Park 
för ett 40-tal företagare 
om vad som är viktigt när 
unga akademiker väljer 
jobb, och hur attraktiva 
arbetsgivarna är för den 
här målgruppen. Academic 
Work och SIFO har gjort 
en undersökning bland 6 
500 akademiker i början 

av sina karriärer, för att få 
svar på vad de vill ha av en 
arbetsgivare.

– Det visar sig att ledar-
skapet, relationerna på 
arbetsplatsen och utveck-
lingsmöjligheterna är de 
tre viktigaste frågorna. 
Lönen kommer först på 
fjärde plats, säger Svante 
Randlert.

– Det är ju ganska mjuka 
frågor, och här gäller det 
att arbetsgivarna kan ge 
svar. Unga akademiker vet 
vad de är värda i dag, och 
lönen ses som en självklar-
het.

Randlert menar att de 
företag som ställer sig frå-
gan ”varför gör vi det här?” 
snarare än konstatera ”vad 
vi gör”, är de som är attrak-
tiva. Han tror att 80-talis-
ternas ifrågasättande at-
tityd på arbetsmarknaden 
hör ihop med att det i dag 
inte bara handlar om den 
tekniska kompetensen, ut-
an vilken typ av människa 
medarbetaren är.

– De frågar sig vilken 
arbetsgivare som passar 
dem. I dag är det ofta ar-
betskulturen som skiljer 
två liknande företag åt, 

och då måste rätt person 
hamna på rätt plats.

Svante Randlert fram-
håller att en nyutexami-
nerad IT-akademiker i 
snitt kan välja mellan fyra 
tjänster, och att det saknas 
60 000 ingenjörer i Sverige.

– Vår undersökning är 

särskilt viktig i den här 
småföretagarbygden, det 
kan bli dyrt för ett litet fö-
retag med en rekrytering 
som inte matchar.

Johan Wallesjö
036-30 40 92

johan.wallesjo@jonkopingsposten.se

Svante Randlert på Academic Work menar att arbetsgivarna har en stor utmaning framför sig att visa sig attraktiva, när 
den ifrågasättande 1980-talsgenerationen sätter tonen på arbetsmarknaden. Foto: Johan LindbLom

60 000 ingenjörer saknas inom näringslivet i dag, konstate-
rar Svante Randlert.

Fakta: Academic Work
AcADEmic Work  startade 1998 och finns nu med kontor på 14 
platser i landet, som också är de tongivande högskolestäderna. 
i Jönköping har kontoret funnits i tio år. Enligt företaget har 
97 000 akademiker fått jobb med hjälp av academic Work. 
160 000 personer har lagt in sitt cV hos företaget, som slussar 
ut akademikerna i arbetslivet.
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SUNDSVALL  Konkurren
sen om akademiker  
ökar i många branscher.

– Men många arbets
givare vet inte vad ny
utbildade akademiker 
anser är viktigt, säger 
kompetensstrategen 
Svante Randlert,
Han jobbar på bemannings- 
och rekryteringsföretaget 
Academic Work.

I Sundsvall har man just 
flyttat till större lokaler,  
eftersom personalstyrkan 
vuxit till 14 personer och 
man fortsätter att anställa.

– Vi har funnits här i tre år 
och förmedlat 800 jobb  
under den tiden. Vi riktar 
främst in oss på IT-sektorn, 
tekniker och ekonomer, sä-
ger regionchefen Madeleine 
Jonsson.

Svante Randlert berättar 
stolt att bolaget rekryterade 
99 personer under augusti 
och att 80 av dem kom via 
rekommendationer från  
anställda, eller kunder.

– En undersökning visade 
att vi är en av arbetsgivarna 
med de flest engagerade 
medarbetare bland 400 000 

arbetsgivare i Norden. Och 
det är oerhört viktigt, för då 
blir de bra ambassadörer.

Academic Work har med 
hjälp av Sifo undersökt vad 
som ger en arbetsgivare bra 
anseende. 6 441 akademiker 
i början av karriären har 
svarat.

– Det saknas 60 000 in-
genjörer redan i dag. Så det 
gäller att vara attraktiv. Inte 
minst för mindre företag.

Resultatet visar att lön, 
kompetens och öppenhet är 
viktiga. Men inte viktigast.

– Nej, det är relationerna, 

den mellan dig och arbets-
kamraterna och mellan dig 
och chefen. Själv tycker jag 
att det rimmar bra med 
kvinnliga egenskaper och 
hoppas få se fler kvinnliga 
chefer, säger Randlert.

Bra chef/ledarskap är den 
enskilt viktigaste faktorn  
visar resultatet, med trev-
liga arbetskamrater som 
god tvåa. I Västernorrland 
rankas dessa två faktorer 
ännu högre, men i omvänd 
ordning.

Men många äldre arbets-
givare har inte insett att rib-

ban höjts, menar Randlert, 
och förstår inte 80- och 
90-talisterna.

– Det som förr var tillval på 
nya bilar är standard i dag, 
säger han som liknelse.

Vilken är då Sveriges mest 
attraktiva arbetsgivare,  
enligt undersökningen?

Jo, Google som akademi-
kerna anser har det bästa 
ryktet och där flest vill job-
ba. Ikea ligger tvåa.

 Text & Foto
Tommy Lindberg

060–19 71 53
tommy.lindberg@mittmedia.se

”Vi har gjort undersökningen för att hjälpa arbetsgivare att förstå vad akademiker i början av sin karriär anser är viktigt”, säger 
Svante Randlert, Academic Work.

Så kan du locka 
unga akademiker

n Många arbetsgivare fokuserar fel

p Viktigast  
i akademikers  
val av arbetsplats 
(i procent)

Bra chef/ledarskap 68

Bra kollegor/stämning 64

God utvecklingsmöjl. 57

Bra lön/förmåner  52

Bra arbetsmiljö  44

Trygga villkor  36

Eget ansvar/beslut 36

Kompetens/proffsighet 35

Tydliga mål/roller  34

Utmanade uppgifter 33

Öppenhet/transparens 31

Respektfull miljö  27

Samhällsansvar (CSR) 16

De svarande fick först fritt 
ange bra arbetsgivare och 
vad som är viktigt när de 
väljer arbetsplats. Ur det 
sållades 100 arbetsgivare 
fram och de 13 viktigaste 
frågorna. Därefter gjordes 
undersökningen.

STENSTAN  Kedjan Barista 
vill lämna Norrland.  
Kaféerna i Sundsvall  
och Umeå är till salu.

– Vi vill koncentrera 
oss på södra halvan av 
landet, säger grundaren 
Björn Almér.
Barista har funnits i Sunds-
vall i åtta år. För fem år se-
dan lämnade man In-galle-
rian för att satsa på kaféet 
på Storgatan 11.

– Det gör mig ont att läm-
na Sundsvall. Vi har investe-
rat tre miljoner på Stor gatan 
och jag gillar verkligen stan. 

Framför allt när man kunde 
åka upp till Gatu festen,  
säger Björn Almér.

Malmöföretaget Barista 
har 18 kaféer och bygger nu 
sitt första i centrala Göte-
borg.

– Det är tyvärr lite långt 
till Sundsvall och Umeå.

Bakom ligger också att bo-
laget i fjol gjorde en brakför-
lust på dryga 20 miljoner 
kronor.

– Vi tog in en ny vd som 
lät huvudkontoret växa 
enormt och det blev väldigt 
kostsamt. Han är borta nu. 
Men själva kaféverksam-

heten går ihop, säger Almér.
Så även i Sundsvall.
– Det har varit lite upp och 

ner över åren, men i stort 
sett ja.

Kaféet har fem–sex an-
ställda, varav två på heltid.

– De är jätteduktiga och 
lokalen har ett mycket bra 
läge. Vill att ett bra företag 
tar över, men då inte med 
Barista-konceptet, utan nå-
got eget. Och vi har redan 
en intressent från Stock-
holm. Skulle det inte gå  
i lås, så driver vi kaféet vida-
re, det är ingen panik.

Tommy Lindberg

Kafé Barista till salu – vill lämna Norrland

Malmö-kedjan Barista vill fokusera på södra halvan av landet, 
kaféet i Sundsvall ska säljas. FOTO: TOmmy Lindberg

1,1
miljarder blev  
statens överskott i 
oktober. 5 miljarder 
bättre än väntat. 
(TT)

Sänkta kredit- 
betyg för VW
EkoNomi  Volkswagen  
Financial Services och VW 
Bank får sänkt lånebetyg 
av kreditvärderingsföre-
taget Moody’s. Tidigare har 
moderbolaget Volkswagen 
fått betyget sänkt. (TT)

Rotavdragen 
mot nytt rekord
EkoNomi  Ansökningarna 
om rot-avdrag väller in till 
Skatteverket inför årsskif-
tet då subventionsgraden 
sänks.

Hittills i år har verket  
betalat ut 14,7 miljarder 
kronor i skattereduktion 
och fjolårets rot-rekord  
ser ut att ryka.

Sedan rot-avdraget inför-
des i slutet av 2008 så har 
Skatteverkets utbetalning-
ar ökat stadigt. 

Det som händer vid års-
skiftet är att subventions-
graden vid köp av rot-
tjänster sänks från 50  
till 30 procent. (TT)
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Frågan

Hur gör ni för att få engagerad personal?

Helene Linder, Swarco Sverige
– Vi försöker vara ett spännande och nytänkande företag. Det ska 
vara roligt och utvecklande att jobba hos oss. Vi måste satsa på att få 
alla anställda att bli våra ambassadörer.

Per Nahnfeldt, Rolls Royce
– När det har funkat som bäst har det funnits mycket energi. 
Det är viktigast. För att få fram energin i organisationen 
behövs bra ledarskap och förtroende.

Mats Selme, Swedish Net, Hallsberg
– Genom att de anställda får utmanande arbetsuppgif-
ter och att de får jobba med speciella projekt.

KARLSTAD. Rekryteringsexpert bjöd på godaråd

Så lockar du rätt personal

Ingenjörer som går ut från 
de tekniska universiteten 
har i snitt fyra jobb att välja 
mellan. Inom skolan och 
vården är situationen lik-
nande på många håll. Hur 
ska de värmländska arbets-
givarna göra för att locka de 
de unga och välutbildade att 
söka jobb hos dem? 

Bemannings- och rekry-
teringsföretaget Academic 
work hade en kundträff i 
Karlstad i går, där Svante 
Randlert, expert inom strate-
gisk kompetensförsörjning, 
gav åhörarna några av sva-
ren. Alla svaren hade en sak 
gemensamt – det handlar om 
människor och relationer.

Vad orsakar vad?
Vill cheferna ha goda resultat 
ska de enligt Svante Rand-
lert börja i slutet och sedan 
gå steg för steg bakåt och se 
vad som orsakar vad och var 
orsakskedjan börjar. Han me-
nar att det som skapar goda 
resultat är nöjda kunder, och 
för att få nöjda kunder behö-
ver man engagerad personal 
som skapar bra relationer 
med kunderna. Och hur får 
man engagerad personal?

– Det handlar om ledar-

skapet, cheferna. Det finns 
ingen annan yrkeskår där 
det börjar, säger Svante 
Randlert.

Engagemang kräver fram-
för allt två saker av cheferna: 
tydlighet och energi.

– Engagemang är väldigt 
dagsformsberoende – det är 
som ett äktenskap som be-
höver vårdas hela tiden. Gör 
ni inte det är ni körda.

Vill ha ambassadörer
Engagerad personal gör ett 
bättre jobb.

– En enda kassörska kan 
göra att banken behåller 
mig som kund. Det gäller att 
få de anställda att bli sitt fö-
retags ambassadörer – flest 
ambassadörer vinner. Men 
tittar man på vad cheferna 
lägger sin tid på är det 80 
procent struktur och 20 
procent kultur. Det hand-
lar mer om riskminimering 
och kontroll och mindre om 
nytta och värde.

När Academic work under-
sökte vad akademiker i bör-
jan av sina karriärer rankade 
högst när det gäller framtida 
arbetsgivare kommer bra 
chef- och ledarskap på för-
sta plats. Sju av tio unga aka-

demiker väljer arbetsgivare 
mest utifrån det kriteriet. 
Därefter kom relationerna 
på arbetsplatsen och utveck-
lingsmöjligheterna.

Viktigt med förståelse
Hur man jobbar med kultu-
rer och värderingar på ar-
betsplatser är en hel veten-
skap, men Svante Randlert 
bjöd på en sammanfattning 
där det man vill uppnå – 
goda relationer – bygger på 

två fundament: förståelse 
och kommunikation. 

– Ska man bli förstådd 
måste man börja med att 
förstå andra.

Inställningen viktigast
Rekryteringsexperten hade 
även ett par goda råd när det 
gäller vilka man ska anställa 
när ansökningarna väl har 
kommit.

– Hire for attitude, train 
for skills.

Det betyder att en kandidat 
med rätt inställning till jobbet 
– under förutsättning att han 
eller hon uppfyller grundkra-
ven – är mer värd  än en per-

son som har massor av rätt 
kunskaper, men fel attityd.

De med både rätt inställ-
ning och rätt kunskaper är 
stjärnorna som alla vill ha, 
men när det gäller de öv-
riga ska man vara trygg i att 
de med rätt inställning går 
att lära upp, menar Svante 
Randlert.

Jonas Klint
054-19 96 13
jonas.klint@nwt.se

Academic works expert bjöd ett 40-tal företagare från regionen på sina kunskaper om hur ett företag lyckas med sina 
rekryteringar. Träffen hölls på Scandic, Drottninggatan i Karlstad. FOTO: JONAS KLINT

KONKURRENS. Svenska chefer är 
upptagna av strukturer när de borde 
jobba med kulturer. Bra ledarskap 
och värderingar är avgörande om 
man vill kunna attrahera rätt personal 
– men engagerad personal ger också 
nöjdare kunder. 

Svante Randlert 

Arbete & Ekonomi

+0,6% +1,8% –1,8% 9,27 kr 8,55kr

Stockholms-
börsen

SCA Lundin 
Petroleum

Euron  
(+4 öre)

Dollarn 
(+6 öre)

Kursras för Electrolux. 
Stockholmsbörsen steg på måndagen, trots 
en kurskollaps för vitvarujätten Electro-
lux. OMXS-index hade vid stängning gått 
upp med 0,6 procent till 517,4. Börslyftet 
låg i linje med ledande Europabörser och 
utvecklingen på Tokyobörsen, där inves-

terare tagit intryck av de starka jobbsiff-
rorna från USA i fredags. Electrolux aktie 
rasade 13,4 procent. Kursraset följde på ett 
besked om att Electrolux avbryter köpet av 
amerikanska General Electrics vitvaruverk-
samhet, vilket kan komma att medföra en 
miljardsmäll för Electrolux.

*SOURCE: Svenskt Kvalitetsindex, **SOURCE: Netsurvey
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”Tillväxt - vad får företag att växa”

www.kalmarsundpromotion.se

”Tillsammans skapar vi tillväxt” - Affärsutveckling, rådgivning, kompetens, kapital, nätverk, mötesplatser

PROMOTIONLUNCH 
FREDAG 18 MARS

har flera år i rad vunnit 
pris i SM i mathantverk 
och 2015 tog osten hem 
guldmedaljen.
Vad är speciellt med 
osten?

– Vi har hållit en jämn 
kvalitet sedan starten 
men sedan spelar förstås 
den öländska miljön in, 
där  osten blir till. Vi gör 
osten på ett naturligt sätt 
och naturen får ta stor del 
i tillverkningsprocessen 
vilket gör mycket för sma
ken. Det fuktiga klimatet 
passar en viss sorts mögel 
och gräset skapar olika 
fett syror i mjölken.
Vilka avtryck gör Öland när 
det gäller smaken?

– Smakexperter beskri
ver den öländska karak
tären som blommig med 
örtiga och kryddiga inslag.

Hur smakar er chèvre
crème?

– Man kan beskriva det 
som en otrolig mängd 
smaker som avlöser 
 varandra i munnen och 
ger eftersmak. Den är 
 omtyckt av kockar efter
som den kan använda till 
så mycket. Ölandschoklad 
har den i en pralin, Karin 
Fransson på Hotell Borg
holm har den i röror, An
ders Lindgren på Stora 
Rör Hamnkafé har den i 
sin cheesecake och en 
 restaurang i Växjö har den 
i glass. 

tEXt
AnnA TörnkvisT

anna.tornkvist
@barometern.se

0480-592 19

% FAKTA

Hagelstad gårdsmejeri

Huvudort: Hagelstad, 
Öland.
Omsättning: Cirka en miljon 
kronor. 
Vd: Annika Bullus.
Antal anställda: 2,5.
Gör: tillverkar och säljer 
ost, yoghurt och filmjölk 

från gårdens getter samt på 
inköpt mjölk från ett 
 småskaligt lantbruk i 
grannbyn Honungstorp. 
Framtida mål: Efter 
 utbyggnad av mejeriet 
 räknar företaget med att 
sexdubbla omsättningen 
inom ett par år.

”Småskaligt har blivit mer inne. Men det är inte de som har 
nära till det närproducerade som handlar. Världstrenden går 
mer och mer åt att man som konsument vill veta om 
ursprunget, säger Annika Schrewelius. 

Noma i Köpenhamn rankas med jämna mellanrum som 
 världens exklusivaste krog. Att leverera råvara dit är få 
 förunnat. Foto: tt

”Det var stjärnkocken 
Kristian Baumann på 
Noma som hörde av 
sig till oss. Han hade 
varit och ätit på Grand 
Hotel hos kändis-
kocken Mathias 
 Dahlgren som har 
vår ost och blivit 
 förtjust. Efter det fick 
vi ett mejl på danska 
och sedan var det 
klart.”

AnnikA schrewelius
Hagelstad Gårdsmejeri

siFFrAn

745
kronor. Hotell- och restaurangfacket kräver 
745 kronor i månaden i lönelyft för sina 30 000 
 medlemmar. Det motsvarar en ökning på 3,3 
 procent. (TT)

Fler misstänkta i VW-skandal
kAlmAr län. Antalet personer som misstänks för 
brott i samband med utsläppsskandalen i Volkswa
gen ökar. 17 personer misstänks nu mot tidigare sex, 
uppger tyska myndigheter.
Enligt ansvarig åklagare finns ingen tidigare eller 
nuvarande styrelsemedlem bland de 17 som utreds. 
För Volkswagen har skandalen inneburit stora eko
nomiska och marknadsmässiga förluster. (TT)

Ikea öppnar varuhus i Serbien
kAlmAr län. Ikea planerar att påbörja bygget av sitt 
första varuhus i Serbien inom de närmsta veckorna, 
efter en sju år lång process. Varuhuset ska ligga i en 
förort till Belgrad, Bubanj potok, och öppna i början 
av 2017.
Enligt möbeljätten har projektet kantats av problem 
till följd av ineffektivitet i det serbiska systemet. Ser
bien ekonomi växte 0,8 procent ifjol. (TT)

Engagerade medarbetare är A och O för framgångsrika företag, enligt Academic Works 
Svante Randlert. Foto: Mats HolMertz

”Rätt man på rätt plats är 
avgörande för ett företag”
Tänk mindre med 
 strukturer och fakta – mer 
på känslor och relationer 
när du rekryterar.
– Engagerad personal är 
största parametern för ett 
bolags framgång, säger 
Svante Randlert från 
rekryteringsbolaget 
 Academic Work.

kAlmAr. På onsdagen 
 besökte Randlert Kalmar 
och målade upp en delvis 
dyster bild på hur dagens 
arbetsgivare tänker när 
man ska anställa ny 
 personal.

Framförallt med tanke 
på att konkurrensen om 
den kompetenta arbets
kraften blir allt tuffare.

– Fram till 2025 kom
mer 1,6 miljoner svensk
ar att lämna arbetsmark
naden, det är ungefär var 

tredje arbetsför person. 
För att attrahera unga och 
välutbildade människor 
fungerar det inte att 
 skriva traditionella plats
annonser baserade på 
fakta, säger han.

Det handlar om att sticka 
ut, om att kunna påvisa 
att arbetsgivaren har 
 något som gör den attrak
tiv. Emotionella aspekter 
blir allt viktigare.

Varje felrekrytering 
kostar i snitt 700 000 
 kronor, enligt redovis
ningsbolaget PWC. Fel
rekryteringar kostar 
svenska företag i snitt 14 
miljarder om året.

– A och O är att bygga 
relationer och en relation 
är en tvåvägskommuni
kation. Att bli förstådd 
handlar om att förstå, 

 säger Svante Randlert.
Academic Work pratar 

om People to People hell
re än Business to Busi
ness.

– Varje företag är dess 
medarbetare, en logga 
och en lokal är bara ska
let. Rätt person på rätt 
plats är avgörande för hur 
ett företag kommer att 
lyckas, menar Svante 
Randlert.

Academic Work är ett 
företag som på 18 år gått 
från noll till två miljarder 
i omsättning. Bolaget hyr 
ut och rekryterar akade
miker som ännu studerar 
eller är i början av karriä
ren.

tEXt
Jörgen sTröm

jorgen.strom
@barometern.se

0480-592 54

We are experts in the target group young 
professionals and knows what will be 
decisive for attracting and recruiting 
them. We have captured market shares 
for the 12th quarter in a row and have 
had the most satisfied customers for 
the past six years*. Academic Work has 

grown from zero revenues to two billion 
in sales and has started operations in 
six countries in only 18 years. We also 
have the highest level of engagement in 
the Nordic region among our internal 
staff**.
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