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Ledare

V i har en lång historia av relationer till 
företagare. Under århundraden har 
vi levererat trygghet och haft en god 
förmåga att utveckla verksamheten i 

takt med den allt snabbare samhällsutvecklingen 
och i dag är vi mer relevanta än någonsin. Tack vare 
våra skräddarsydda helhetslösningar och insikt om 
företagarens behov och efterfrågan är vi beredda 
att vara med som stark och trovärdig ekonomisk 
partner även i den växande tjänstemarknaden. Till-
sammans skapar vi trygghet och möjligheter för en 
hållbar framtid.

VI ÄR UNIKA. För oss är nämligen våra ägare 
viktigast. Vi är ett kundägt bolag, det finns inga 
aktieägare som kräver sin bit av kakan eller risk-
kapitalister som påminner oss om sin närvaro. Vid 
sidan av en stark och lokal organisation av specia-
liserade rådgivare och skadereglerare har vi också 
prisade digitala tjänster. Den produktutveckling vi 
bedriver har hela tiden utgångspunkt i att det ska 
vara så bra som möjligt för våra kunder. 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR KALMAR LÄN är 
marknadsledande på sakförsäkring inom bygg- 
och tillverkningsindustrin, entreprenadbranschen, 
åkeri- och lantbruksnäringen. Vi är sedan flera år 

Hej alla företagare
tillbaka även marknadsledande inom tjänstepen-
sion och vill även här vara det självklara valet för 
dig som företagare. Vår bank för företag växer och 
vi hjälper dig att kunna hantera företagets ekono-
mi enkelt och effektivt. En annan viktig del av vår 
verksamhet är att bidra med skadeförebyggande 
åtgärder. Det arbetar tre skadeförebyggare i bola-
get som hjälper ditt företag att undvika skador. Då 
kan du som driver verksamheten istället lägga all 
fokus på ditt företagande. 

DET KÄNNS FANTASTISKT att få berätta för 
alla er engagerade företagare i Kalmar län om den 
styrka och bredd som bara vi på Länsförsäkringar 
Kalmar län kan erbjuda. Vi hoppas att detta maga-
sin kan inspirera er till ett mer framgångsrikt före-
tagande samt bidra med möjligheter och trygghet 
till din verksamhet. Vi finns nära dig när du behöver 
oss. 

Nils-Gunnar Thomsson, 
Affärsområdeschef 
Företag & Lantbruk
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SidhuvudStarta eget

L ina Hultberg och Tove Martens träffades för  
första gången under studietiden vid Linné- 
universitetets linje Reklam, grafisk design och  
visuell kommunikation. Eftersom de insåg att 

de kompletterade varandra väl, både personlighets- och 
kompetensmässigt, bestämde de sig för att starta en 
egen designbyrå – HULTBERGMARTENS. Men vägen dit 
var inte alltid så enkel. 

– I början hade vi en del ekonomiska utmaningar. Det är 
svårt att från ingenting plötsligt dra in dubbla inkomster, 
säger Tove. 

Tjejerna förklarar att de alltid drömt om att starta eget. 
Till en början tog de en sak i taget och såg till att skaffa 
sig lokaler, utrustning och en kundkrets. Tanken att stå på 
egna ben istället för att jobba åt någon annan såg de som 
en stor drivkraft. 

– I början satsade vi jättemycket. Eftersom vi var fattiga  
studenter när vi började var vi aldrig rädda. Vi hade inget 
att förlora, säger Lina.

PRISADES I LONDON. HULTBERGMARTENS är ett 
strålande exempel på vad drivkraft och engagemang kan 
åstadkomma. I december förra året tilldelades de Inter-
national Visual Identity Awards i London för deras arbete 
med Stagneliusskolans visuella identitet. 

– Vi är väldigt stolta över det. Stagneliusskolan är en 

Direkt efter studierna inom grafisk design bestämde sig Lina Hultberg och Tove 
Martens för att våga ta steget och starta en egen designbyrå. Vi tog en pratstund 
med dem om entreprenörskap och vägen dit.  

HULTBERGMARTENS 
En prisad designbyrå

välkänd skola i Kalmar med lång tradition. Resultatet blev 
en ganska klassisk logotyp för en akademisk institution, 
med lagerkrans. Vi hittade mycket inspiration i naturen 
och skolans läge vid vattnet. Sedan moderniserade vi 
logotypen med hjälp av typografi och färgval, säger Lina. 

Just grafiska identiteter är en av företagets speciali-
teter. Även layout och wayfinding hör till deras expertis- 
områden. Wayfinding är ett relativt nytt begrepp som 
handlar om att få folk att orientera sig i det fysiska rummet. 

– Vi tog bland annat fram ett skyltsystem för Länssjuk-
huset i Kalmar. Vårt uppdrag var att få rökare att förflytta sig 
från entréerna till rökkurerna. Vi tog fram skyltar, belyste 
kurerna och målade dem i en signalfärg så att de skulle 
synas bättre. Det är det wayfinding handlar om – att få 
folk att röra sig i den riktning man önskar. 

VÄRDESÄTTER FRITIDEN. Trots att Lina och Tove 
älskar att komma till kontoret varje dag, värderar de också 
sin fritid.

– Man kan kalla oss för falska entreprenörer. Vårt mål 
är att jobba deltid, själva livet är ju mer än bara företaget. 
Eftersom vi umgås väldigt mycket även utanför jobbet 
har vi som regel att inte prata om jobb på kvällar och 
helger. För oss är det viktigt med privatlivet och fritiden, 
och det är skönt att både jag och Lina känner likadant,    
säger Tove.  

Lina och Toves 
tips till blivande 
entreprenörer. 

Sätt upp tydliga gränser 
från början och arbeta 
effektivt på angivna tider. 

Schemalägg din tid och  
hitta en fungerande 
arbetsstruktur. 

Sätt upp mål, både ekono-
miska och att-göra-mål.    
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Sociala medier

S edan starten 2014 har SocialView vuxit till att 
bli en av länets ledande sociala mediebyråer 
med kontor i både Kalmar och Stockholm. Deras  
expertis ligger i att hjälpa företag att lyckas med 

marknadsföring på sociala medier som Instagram och 
Facebook – plattformar som de menar redan överträffar 
traditionella medier.

– På sikt kommer tv-reklam och annonser i tryckta me-
dier vara mindre betydelsefullt. Där är det mycket ”nu gör 
vi den här kampanjen, sen är det bara att hålla tummarna 
och hoppas på att vi får resultat om nio månader”. Med 
Facebook ser du resultatet i realtid, samtidigt som du ex-
empelvis kan nå målgrupper som är relevant för just ditt 
företag baserat på demografi, preferenser och tidigare 
besök på företagets hemsida, säger Alexander Johans-
son, projektledare på SocialView.

SOCIALVIEW ÄR ETT ungt företag och beskriver sig 
själva som ”ett gäng millenials med en passion för sociala 
medier”. Många av dem har rekryterats direkt från Linné- 
universitetet.

– Jag behöver backningen från en generation före- 
tagare som är redo för förändring. Unga kan inte automa-
tisk sociala medier, de är användare. Men jag har hittat de 
talanger som förstår förvandlingen som vi är mitt i och 
som är redo att snabbt skifta fokus, säger Marcus Smith, 
vd på SocialView.

När allt fler företag kämpar om utrymmet på sociala medier gäller det att ha  
en plan som får dina inlägg att sticka ut i bruset. Men hur lyckas man med det?  
Vi har träffat SocialView som erbjuder just den expertisen. 

JUST VILJAN TILL förändring säger han är det vikti-
gaste att ta till sig som företagare. 

– Man behöver inte förstå allt, men man måste acceptera 
att förutsättningarna har förändrats och att det skiftar 
fort, säger Marcus. 

Han säger att det egentligen inte behöver handla om 
stora marknadsbudgetar, utan att fördela budgeten så 
att den läggs på de plattformar där målgruppen finns.  
Att man som lokalt företag redan har ett stort försprång 
gentemot storföretagen när det kommer till sociala  
medier.

– Sociala medier handlar om närhet och som lokal- 
företagare har man redan en nära relation till sina kunder. 
De är måna om att man ska lyckas. I slutändan är det vad 
det handlar om, vem som bäst bygger relationer och som 
samtidigt skapar bäst innehåll, säger Marcus. 

Med blicken 
fäst på sociala 
medier

Fallgropar att 
undvika

Att inte svara på sin  
Facebook-sida. 
Sociala medier bygger på 
kommunikation. Ha som 
tumregel att alltid svara 
på kommentarer och frå-
gor, helst inom två dagar.

Att tänka kortsiktigt 
Sociala medier har lurat oss 
att allt går snabbt för att 
det är ett snabbt medium. 
Du måste vara beredd 
på att det kan ta tid.  Hur 
bygger man en vanlig 
kärleksrelation? Tänk det 
som en dejt, man börjar 
någonstans, presenterar 
sig och jobbar sig fram till 
vad som förhoppningsvis 
blir något bestående.

Att inte sponsra inlägg 
Facebook är inte ett 
gratisverktyg längre, du 
måste lägga pengar på 
inläggen för att få sprid-
ning. Våga testa dig fram, 
både vad gäller målgrupp 
och budget. Starta med en 
liten budget på ett inlägg 
så ska du se att det snabbt 
händer grejer. 

”Man behöver inte förstå allt, 
men man måste acceptera att 
förutsättningarna har föränd-
rats och att det skiftar fort.”
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överlevnadstips 
för sociala medier
Så hur ska man som företag tänka för att 
lyckas med marknadsföring över sociala 
medier? Här kommer fem överlevnads-
tips från Marcus och Alexander:

1. Sätt en tydlig strategi 
Sätt en tydlig strategi kring vilka insatser 
som ska göras, vad de ska uppnå och hur 
resurserna ska fördelas. Sätt upp en 
plan för innehållet utifrån din målgrupps 
intressen, och efter deras och företagets 
kalender. 

2. Förstå din målgrupp 
För att lyckas gäller det att vara relevant 
för din målgrupp. Utgå från vad de vill ha 
snarare än vad du vill förmedla. Förstå din 
målgrupps preferenser (som intressen, 
varumärken de gillar, sociala medier-
vanor) liksom demografi (som ålder, 
utbildning och var de bor). 

3. Anpassa innehållet  
till mobilen 
Mobilen är vår huvudskärm, 90 procent 
av allt innehåll blir läst på mobilen och 
uppmärksamheten på ett inlägg ligger på 
1–3 sekunder. Håll därför huvudbudskapet 
så enkelt och lättförståeligt som möjligt. 
Filma alltid stående i 1:1 format för maxi-
mal exponering.

4. Engagera din publik
Det är engagemang (gilla-markeringar, 
reaktioner, kommentarer och delningar) 
i kombination med sponsring på inläggen 
som ger spridning. Skapa ett kreativt 
innehåll med mervärde och uppmana dina 
följare till att kommentera och publicera 
bilder genom att ställa frågor. Glöm inte 
att svara – för att bygga relationer krävs 
en tvåvägskommunikation. 

5. Följ upp utfallet 
Allt går att mäta på sociala medier, från 
räckvidd och engagemang till reaktioner, 
engagemangsgrad eller visningsfrekvens.  
Försök att se hur du kan omvandla siff- 
rorna till något du kan ta på: Hur reage-
rade målgruppen på innehållet, vad fung-
erade, vad gick sämre? Det målgruppen 
vill ha är det du ska producera.

5

Marcus Smith, vd.

Social View i sina lokaler i Kalmar.

Alexander Johansson, projektledare.
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Entreprenörskap

D en 31 augusti arrangeras företagsträf-
fen Framtidsdagen på Västervik Resort 
Lysingsbadet. Träffen är ett nystartat 
forum för småföretagare där Länsför-

säkringar Kalmar län tillsammans med föreläsare 
vill inspirera och ge handfasta tips på hur man kan 
skapa ett modernt och hållbart företag och sam- 
tidigt få tid över till annat. 

– Dygnets timmar är få när de ska räcka till både 
karriär, familj och fritid, framför allt när man driver 
eget företag. Under Framtidsdagen vill vi hjälpa 
entreprenörer att skapa balans i vardagen, säger 
Anna Blom, vd för Länsförsäkringar Kalmar län.

UNDER KVÄLLEN DELAR tre föreläsare med 
sig av sina resor inom företagandet och hur de 
har gjort för att åstadkomma positiv och hållbar 

Nu lanserar vi 
Framtidsdagen 
Ett forum för modernt och hållbart företagande

Hålltider: 31/8, kl. 16.00–21.00

Var: Västervik Resort – Lysingsbadet  
Föreläsare: Anders Klevsand, Stina Qubti och  
Thomas Carlzon.

förändring. Kvällen bjuder även på prisutdelning 
till ”Årets hållbara inspiratör”. Länsförsäkringars 
bank- och försäkringsrådgivare finns på plats för 
att visa användbara verktyg för att du som före- 
tagare ska kunna fokusera på det du gör bäst och 
ta hjälp med det övriga.

– Träffen är också till för att umgås och knyta 
nya värdefulla kontakter. Vår förhoppning är att 
du efter träffen ska komma tillbaka till jobbet med 
mer energi, inspiration och mod att tänka i nya  
banor kring ditt företagande. 

SOM GRUNDARE AV second hand- 
kedjan Busfrö Nytt & Bytt har Stina 
Qubti, årets stipendiat Hållbar inspi-
ratör 2016, visat ett tydligt exempel på 
att hållbarhet och tillväxt går att kom-
binera.

– En anledning till min framgång är 
att jag tänkte storskaligt från början. 
Det kräver hårt arbete för att uppnå 
lönsamhet, så man måste gå in med in-
ställningen att man kommer lyckas. 

 

Stinas tips

Var lyhörd 
Vad vill kunderna ha? Var lyhörd, fråga 
kunderna längs vägen och utvärdera ditt 
koncept. Se till att sätta fingret på det som 
fungerar bra och utveckla det.

Våga anpassa dig 
Marknaden är i ständig förändring. Tänk efter 
vad som händer där ute; hur kan jag vara 
flexibel i min affärsmodell och anpassa den 
efter nya trender? Var öppen för förändringar  
och våga justera ett redan vinnande 
koncept.

Våga investera långsiktigt 
Som egen företagare är det lätt att fastna 
i ”dag-för-dag-tänket”. Så snart du känner 
att du kan lyfta blicken och våga tänka 
framåt – gör det. Större investeringar inne-
bär större risker, men det är viktigt att våga 
tänka långsiktigt. 

Busfrö Nytt & Bytt

Sedan 2012 har företaget expanderat till 
en franchisekedja med hittills fem butiker 
i Västervik, Jönköping, Norrköping, Motala 
och Kalmar. Under Framtidsdagen kommer 
Stina att föreläsa om entreprenörskap med 
fokus på hållbarhet och tillväxt.

Så får du en 
lyckad tillväxt
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H an började med att köra kundvagnar för 
att sedan ta ett kliv in i på lagret. Därifrån  
avancerade Thomas Carlzon till försäljnings-
avdelningen för att sedan ta över vd-posten 

för Ikea AB. Under sin karriär har han erfarit många inspi-
rerande ledartyper – både bra och mindre bra. Resultatet 
av detta har gett honom en tydlig bild av hur en bra ledare 
ska vara.

– En god ledare är såväl kommunikativ och lyhörd som 
ödmjuk, stöttande och ifrågasättande. Hen ser till att den 
anställda får chansen att göra de misstag man måste göra 
för att lära sig. Min ambition har alltid varit att få mina 
medarbetare att tänka positivt och att alla kan om de vill, 
säger Thomas.

ATT MÅNA OM byggstenarna utöver arbetet är viktigt 
för att uppnå balans i livet berättar Thomas. För honom 
har familjen utgjort en viktig del i hur han själv lyckats  
balansera arbetet med fritiden, och hans fru är hans 
främsta bollplank.

– Jag har en livsfilosofi som lyder: Hur ska det vara när 
det är som bäst? Den hjälper mig att prioritera i livet. Man 
behöver få adrenalinkickar och göra saker man tycker om 

för att må bra. Ett annat råd är att skaffa sig ett antal bra 
mentorer eller coacher att bolla saker med. Någon som 
känner dig väl, i mitt fall är det min fru, men jag har även 
externa kontakter.

Yoga och andningsteknik är också något som hjälpt 
Thomas mycket genom åren. Framför allt andningen till-
lämpar han under de mest intensiva dagarna.

– Jag rekommenderar att vika av till en avskild plats 
mellan möten för att andas djupt i två minuter. På så sätt 
släpper man intrycken och rensar huvudet inför nästa 
möte. 

FÖR ATT VISUALISERA och tillämpa det balanserade 
förhållningssättet, både som ledare och privatperson, 
använder sig Thomas av en fyrklövermodell där de olika 
bladen representerar hälsa, familj, arbete och fritid. 

– När samtliga blad är i balans kan du uppnå i princip 
vad som helst. Om något händer på arbetet påverkar de 
alla de andra bladen och vice versa. En duktig ledare har 
förmågan att notera detta hos sina medarbetare och ta 
till åtgärder utifrån det. Det gäller att vara öppen och se 
sina medarbetare och kollegor, avslutar Thomas. 

För två år sedan lämnade Thomas Carlzon vd-posten på Ikea. I dag coachar han 
andra till ett hållbart och värdebaserat ledarskap. Hans filosofi grundar sig bland 
annat i en fyrklöver. 

Värdebaserat och hållbart ledarskap

Om Thomas  
Carlzon

Thomas Carlzon driver  
företaget Carlzon 
Coaching & Consulting 
med fokus på ledarskaps- 
utveckling. Under Fram-
tidsdagen kommer  
Thomas att föreläsa om 
hållbart och värdebaserat 
ledarskap.
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Samhällsengagemang

K almar Stadsmission är en idéburen  
organisation som arbetar med män-
niskor som på grund av missbruk, 
psykisk ohälsa eller sociala problem 

har hamnat i en svår livssituation. Förutom att  
anordna föreläsningar och driva en secondhand-
butik i Kalmar, erbjuder de också en mötesplats för 
gemenskap där människor i utsatthet kan få hjälp 
och stöd. Verksamheten drivs med hjälp av bidrag 
från privatpersoner och företag – däribland Läns-
försäkringar Kalmar län. 

– En personalgrupp från LF Kalmar län var här 

UNDER 2015, när Länsförsäkringar 
Kalmar län firade 175 år, startade vi en 
insamling tillsammans med våra kun-
der. Resultatet blev 600 000 kronor 
som gick oavkortat till organisationen 
Friends och deras arbete med att öka 
tryggheten för barn och stoppa mobb-
ning. Åtta skolor runt om i Kalmar län 
tar del av Friendsutbildningarna. 

– Samarbetet är en del i vårt lokala 
samhällsengagemang och vi är stolta och 
glada att kunna bidra till att fler barn 
får en bättre och tryggare skolmiljö, 
säger Maria Mårtensson, hållbarhets-
strateg på Länsförsäkringar Kalmar 
län. 

I DE SKOLOR som deltar i utbildning-
arna minskar mobbningen i snitt med 
24 procent efter ett år, enligt Friends. 
I programmet utbildas såväl perso-
nal som föräldrar och elever, som ges 
verktyg att skapa trygghet och mot-
verka mobbning och diskriminering. 

– Insatsen för både elever, medarbe-
tare, skolledning, trygghetsgrupp och 
föräldrar har varit mycket uppskattad. 
Det har även varit betydelsefullt för 
vårt vardagliga och systematiska kvali- 
tetsarbete, berättar Per-Ola Jacob-
son, rektor på Falkenbergsskolan. 

Kalmar Stadsmission
Ett livsviktigt arbete

Så här stödjer du 
Stadsmissionen:

Bli vänföretag. Alla som 
skänker minst 5 000 kr 
blir vänföretag och får 
bland annat ett diplom, 
ett tack i lokalpressen 
och sitt företagsnamn på 
sponsortavlan i second-
handbutiken.  

Bli volontär. Som 
volontär kan du arbeta i 
secondhandbutiken, bli 
stödperson, anordna fö-
reläsningar eller på andra 
sätt bidra till att hjälpa 
verksamheten.  

Vill du bidra? Swisha din 
gåva till 90 11 388 eller 
sätt in på PG 90 11 38-8

på studiebesök. Många blev väldigt engagerade 
och berörda efter att ha hört om vår verksamhet. 
Efter studiebesöket fick vi en hjärtstartare och en 
utbildning i hjärt- och lungräddning. Vi fick också 
20 brandsläckare som vi delar ut till människor i  
behov, berättar Ingegerd Petersson, insamlings- 
och volontäransvaring på Kalmar Stadsmission. 

Ingegerd menar att det finns många fördelar 
med att som företag stödja deras verksamhet. 
Förutom att hjälpa människor som har det svårt 
förknippas företagen med positiva värden genom 
att exponeras tillsammans med Stadsmissionen. 

Med Friends
För en tryggare skola

Friendsstatistik 

I Sverige utsätts i snitt 1–2 elever per klass 
för mobbning varje år. I Kalmar län kommer 
mobbningen kosta samhället 403 miljoner 
kronor under de kommande 30 åren. Denna 
summa motsvarar 826 lärarårslöner. 

De senaste åren har Friends utbildat 1 082 
elever, 445 lärare och skolpersonal i länet, 
vilket bekostats av Länsförsäkringar Kalmar 
län. 
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Förändringens vindar blåser inom sponsring.  
Tiden när företag nöjde sig med att sponsra den 
lokala idrottsföreningen utan att ställa någ-
ra som helst krav är förbi. I dag vill de flesta  

företag, däribland Länsförsäkringar Kalmar län, att deras 
pengar går till något värdefullt och att föreningen i fråga 
arbetar etiskt och moraliskt försvarbart. Med all rätt.

FÖRENINGAR OCH KLUBBAR utgör en viktig del i 
formandet av nästa generation. Hela 90 procent av Sve-
riges ungdomar kommer i kontakt med idrottsföreningar 
någon gång under sin uppväxt. Inte nog med att de bidrar 
till att våra barn rör på sig och får social stimulans, de hjäl-
per även till att forma dem som personer. Föreningarnas 
värdegrunder bör därför vara avgörande för var vi företa-
gare väljer att satsa våra pengar. Frågor som såväl spon-
sor som förening kontinuerligt bör ställa och utvärdera  
är hur föreningens arbete mot mobbning, utanförskap 
och diskriminering ser ut. Hur inkluderande är förening-
en mot personer av olika kön, läggning och ursprung? Har 

Sponsring är en viktig del i Länsförsäkringar Kalmar läns samhällsengagemang. 
Genom att stötta och ställa högre krav på motprestation av klubbar och föreningar 
tar vi ansvar och bidrar till ett hållbart och tryggt Kalmar län där alla är vinnare.  

Från sponsring till  
samhällsengagemang

de en aktiv plan för att motverka rasism och sexism samt  
användningen av alkohol och droger. Hur drar de sitt strå 
till stacken för ett bättre samhälle?

LIKA VÄL SOM att vi ställer krav på att våra elitidrot-
tare och toppklubbar. Lika väl ska vi ställa krav på schysst 
idrott med sunda värderingar. Detta ska så klart gälla så-
väl fotbollsklubben i högsta serien som schackföreningen, 
rullstolsbasketlaget eller simsällskapet som anordnar 
träning för nyanlända. Genom detta kan vi tillsammans 
skapa ett långsiktigt och hållbart föreningsliv som tar an-
svar och värnar om trygghet, hälsa och allas lika värde. 

Schysst idrott med 
Länsförsäkringar 
Kalmar län 

Vår förening arbetar 
aktivt: 

 …med att motverka 
utanförskap och mobbing 
både i och utanför verk-
samheten. 

 …med att motverka 
droger, doping och andra 
otillåtna eller olämpliga 
substanser. 

 …mot alla former av 
diskriminering. 

 … med deltagande 
barns föräldrar för att 
främja en god anda och 
ett gott uppförande bland 
barn, föräldrar och publik.

 …med att vara öppen 
för alla barn som är in-
tresserade av medverkan. 

”Föreningarnas värdegrunder 
bör därför vara avgörande för var 
vi företagare väljer att satsa våra 
pengar.”
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Kundcase

”Jag blev så väl  
omhändertagen”

När lantbrukaren Mats Carlsson väcktes av beskedet att hans maskinhall stod i  
fulla lågor chockades han svårt. ”Inget gick att rädda, men tack vare Länsförsäkringar 

Kalmar läns snabba och lugnande insatser kände jag mig ändå trygg mitt i  
katastrofen och har kunnat komma tillbaka på ett bra sätt.”

D et har gått ett par år nu. Lantbrukaren Mats 
Carlsson i Norrhult ska aldrig glömma den 
syn som mötte honom när han tittade ut mot 
maskinhallen, inklusive gårdsverkstaden, mitt 

i natten den 30 januari 2014 och snabbt kunde konsta- 
tera att allt höll på att brinna ner till grunden.

– Det var en fruktansvärd syn, minns han med rysningar.

I DAG STÅR en ny maskinhall på plats och hans verk-
samhet på gården är i full gång igen sedan länge.

– Tänk, det trodde jag inte då när allt var kaos, men jag 
och hustrun fick väldigt snabbt hjälp med allt från sanering 
och värdering av bilar, maskiner och inventarier, till utbe-
talning av ersättning och återuppbyggnaden. Redan hösten 
därpå var den nya maskinhallen på plats, berättar han.

Den snabba och smidiga hanteringen var förstås oerhört 
avgörande för att kunna komma på fötter igen, både prak-
tiskt och ekonomiskt, men det professionella bemötandet 
från Länsförsäkringar Kalmar läns sida och den nära 
och personliga kontakten med skaderegleraren betydde 
minst lika mycket, understryker Mats.

– Man blir inte så kaxig när sådant här händer, så det kän-
des väldigt skönt när skaderegleraren Torbjörn Karlsson  

kom hit redan nästa förmiddag, eftersom han hört av  
polisen vad som hade hänt. Vi satt länge och pratade och 
jag fick veta exakt hur allt skulle gå till och vad jag själv 
skulle göra, vilket egentligen bara var att lista alla inven-
tarier som brunnit inne – och jag fick ta den tid jag behövde 
på mig.

RESTEN TOG Länsförsäkringar Kalmar län hand om, 
som att snabbt lägga ut återuppbyggnaden av maskin- 
hallen på anbud hos lokala byggfirmor och att få maskiner 
och bilar som brunnit inne värderade av handlare runt om. 

– Den här lokalkännedomen kändes väldigt bra, tycker  
jag. Det blev mer personligt och skapade en känsla av 
trygghet mitt i eländet. Sedan var de så trevliga hela tiden 
och jag kände mig aldrig ifrågasatt. 

Mats uppskattar också flexibiliteten, att det till exempel 
aldrig var något krångel med att han ville bygga en större 
maskinhall än innan, när han nu ändå måste bygga nytt.  

– Jag önskar ingen den mardröm jag varit igenom, men 
vill ändå lugna den som drabbas med att du i alla fall kan 
känna dig helt trygg med hanteringen rakt igenom. Jag 
hade inte kunnat bli bättre omhändertagen! 

Det färdiga 
resultatet

Före

Under

byggets 

gång

”Jag önskar ingen 
den mardröm jag 
varit igenom, men 
vill ändå lugna 
den som drabbas 
med att du i alla 
fall kan känna 
dig helt trygg med 
hanteringen rakt 
igenom.”
– Mats Carlsson
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Beredskap

B ernth Pettersson är en av Länsförsäkringar 
Kalmar läns tre skadeförebyggare som är verk-
samma i hela länet. I sitt dagliga arbete besöker 
han olika typer av verksamheter, med viss beto-

ning på åkeri- och entreprenadföretag. 
– Alla företag, oavsett bransch, har mycket att vinna 

på att se över och analysera vilka som är de största risk- 
erna för just dem. Ställ er frågan: Vad är det värsta som 
kan hända oss och hur kan vi undvika detta eller göra så 
att skadan blir så liten som möjligt? Detta gäller även för  
privatpersoner som exempelvis är husägare eller små-
barnsföräldrar, berättar Bernth. 

DET ÄR SVÅRT att ge generella tips som är applicer-
bara för samtliga företag. Olika företag utsätts för olika 
risker vilket innebär att råden skiljer sig åt beroende på 
bransch. För snickeriföretaget kan detta exempelvis inne-
bära att se över brandsäkerheten, så att man har funge-
rande brandlarm, släckare och sprinklersystem. För andra 
entreprenörer kanske det viktigaste är att skydda sig mot 
stöld eller inbrott genom åtgärder som DNA-märkning av 
saker, spårsändare, säkra förvaringslösningar och larm. 

Skador och olyckor på företag kan innebära allt från stora ekonomiska förluster 
till sjukskrivningar. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla och förebyg-
gande åtgärder. 

Att förebygga skada
Handlar om att tänka efter före

BERNTH PETTERSSON OCH hans kollegor gör alltid 
en grundläggande utredning av varje fall och företag. Hur 
ser skadestatistiken ut, vilka skador anmäls och vilka gör 
det inte och hur ser behoven ut för just detta företag? 

– Vi anordnar träffar med åkeriföretagen och pratar 
bland annat om alkohol i samband med bilkörning, hastig-
het samt kör- och vilotid. Att du som chaufför ska kunna 
fokusera fullt ut på det du gör här och nu. Sedan gör vi 
även uppföljningsarbete och återträffar med företaget. 
All feedback som vi då får fram från företagen är viktig 
för oss att sedan arbeta vidare med. 

BERNTH BETONAR ÄVEN vikten av att arbets- 
givaren är öppen med sin personal i såväl stort som smått, 
ris som ros. Det gör det lättare att förmedla en säkerhets-
policy och vad som krävs i det skadeförebyggande arbetet. 
Han menar också att en koll i statistiken ger ett tydligt 
kvitto på att deras arbete faktiskt leder till resultat. 

– De företag som arbetar aktivt och kontinuerligt med 
sitt förebyggande arbete minimerar antalet skador märk-
bart, avslutar Bernth. 

Analys  och  
egenkontroll 

Vad är det värsta som kan 
hända mitt företag? Är det 
relaterat till brand, stöld, 
inbrott, vattenskador,  
trafiksäkerhet eller natur- 
katastrof? Hur och vad  
kan vi göra för att mini-
mera risken för skador 
och olyckor? Hur ska vi 
arbeta med detta på kort 
respektive lång sikt? 

Bernth Pettersson
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Lokalproducerat

Konsumenternas ökade medvetenhet och större intresse för lokalproducerade 
livsmedel har inneburit ett stort antal ambitiösa entreprenörer inom mat- och 
dryckestillverkning i Kalmar län. Här är entreprenörerna som valt att göra verk-
lighet av sina drömmar och satsa fullt ut på sin passion.

God och hållbart producerad mat och dryck 
från lokala tillverkare är ett viktigt inslag för en 
levande landsbygd. Entreprenörer som tar till-
vara på och förädlar det som finns på platsen 

där de bor och verkar. De genererar inte enbart arbets-
tillfällen utan gör även vårt län till en upplevelse för såväl 
lokalbefolkning som besökare. Att entreprenörernas pro-
dukter dessutom är ett mer miljövänligt och hälsosamt 
alternativ till multinationella storföretags produkter gör 
inte saken sämre.  

MEN DET ÄR en tuff och energikrävande bransch att ge 
sig in i. Gemensamt för de företag som lyckats, och som 
du kan läsa om på detta uppslag, är en stark tro på sin 
idé och egen förmåga, en tydlig strategi samt tydliga mål. 
Som vid allt entreprenörskap krävs det ett stort mått av 
hårt eget arbete, driv och lösningsorienterad kreativitet 
för att nå framgång. Att bedriva verksamhet på landsbygden 
ställer sina krav både i fråga om infrastruktur, nätverks-
byggande och hur man når sina potentiella kunder. 

Emåmejeriet, Hultsfred
Mjölken smakar som bäst när du vet att den kommer från 
hemtrakten och förädlats utan onödiga tillsatser. Kvalitet, 
närhet och spårbarhet är ledorden för Emåmejeriet i 
Hultsfred som sex dagar i veckan förser Smålands livs-
medelsbutiker med allt från färsk mjölk och grädde till 
ost, yoghurt och smör. Detta tack vare det nära samarbetet 
med traktens gårdar.

Solmarka gård, Kalmar
Solmarka Gård har brukats biodynamiskt sedan 1976. Här 
betar ett 30-tal kor vars ekologiska mjölk levereras både 
till Arla och förädlas i gårdens egna mejeri till ostar av 
olika slag. Här pickar även frigående höns omkring, vilket 
bidrar till frodigheten på de biodynamiska odlingsfälten. 
Under den prunkande högsommaren är dessa fulla av 
grönsaker, brödsäd och foder till gårdens alla djur, och i 
det gedigna växthuset frodas allt från tomat och slang-
gurka till paprika, chili och meloner.

Fireside Brewery 
I Rälla på Öland öppnade paret Joel och Johanna Hei-
necke 2015 det lilla mikrobryggeriet Fireside Brewery. 

Entreprenörerna  
som brinner för det 
närproducerade

Med ett stort kvalitetstänk och nyfikenhet brygger de 
unika hantverksöl i små partier. Brygderna de produ- 
cerar serveras främst i den egna puben Fireside Inn, men 
kommer under 2017 även att säljas till andra restauranger 
samt lokala systembolag. 

Emmaboda Bryggeri 
Ett av länets färskaste bryggerier hittar vi intill festival-
området i Rasslebygd. Bryggeriet stod färdigt för de första 
batcherna i maj 2016. Emmaboda Bryggeri drivs av den 
ölentusiastiska kvartetten Hampus, Magnus och Håkan 
Karlsson samt Jonas Henriksson, som parallellt även är 
engagerade i Emmabodafestivalen. Sedan i höstas finns 
tre av deras brygder hos Systembolaget.  

Bryggeri Fängelset
2012 startade Kevin Zelnio och Jonatan Merkel ett bryg-
geri i det historiska fängelset mitt i Västervik. Experiment- 
lustan var stor och genom åren har de provat sig fram 
mellan smaker och sorter. Enklaste sättet att testa bryg-
geriets skummande drycker är i den egna puben. I dag ägs 
och drivs bryggeriet helt av hotellet, Fängelset Hotell & 
Konferens.  

Kackelbryggeriet 
I en lugn och lantlig miljö 12 km söder om Borgholm hittar 
vi ölandsgården Kackelstugan. Sedan 2014 tillverkas här 
öl av olika slag i det egna bryggeriet som drivs av far och 
son Aldestam, Gunnar och Robert. Uppfinningsrikedomen 
är stor och sorter och smaker varierar efter säsong och 
sinnesstämning. Responsen har inte låtit vänta på sig och 
bryggeriet har redan expanderat för att klara efterfrågan.  
Företagets öl finns i dag på ett antal krogar samt system-
bolag på Öland och i Kalmar.

Ängöl
I det gamla gårdshuset på Ängö i Kalmar låg i början av 
1900-talet N.G. Blomqvists Tunnbinderi, som bland annat 
tillverkade ölkaggar. Drygt 100 år senare intog en annan 
form av hantverkskunnande byggnaden, under ledning av 
bryggmästaren Johan Håkansson. Sedan starten 2010 har 
intresset för bryggeriets olika ölsorter vuxit i rask takt. 
Efterfrågan blev till slut så stor att man under 2016 flyttade 
verksamheten till större lokaler på Polhemsgatan. 

Du visste väl att?

Går du i starta-eget-tan-
kar finns vi på Länsförsäk-
ringar Kalmar län till hjälp 
vid alltifrån försäkring, 
bank och pensionsfrågor. 
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Kundcase

Roger Jonsson startade sin bilverkstad i hyrda  
lokaler i Bläsinge på Öland år 1989. Tio år  
senare tog han klivet fullt ut och byggde sin 
egen verkstad. I dag driver han Rogers Bilel 

och Service i två lokaler, en i Bläsinge och en i Björnhovda, 
Färjestaden.

– Det var när vi skulle bygga den nya, stora verkstaden 
på 920 kvadratmeter i Färjestaden som jag kom i kontakt 
med Länsförsäkringar Kalmar län första gången i sam-
band med investeringen, berättar Roger. 

ROGER HADE TRÖTTNAT på sin gamla bank och en 
annan aktör, som gick in som högrisklånare, eftersom att 
låneprocessen var krånglig och omständlig. Roger blev 
besviken eftersom han gärna ville känna närheten till en 
lokal bank. Länsförsäkringar Kalmar län blev den självklara 
lösningen.

– De gav mig de lån jag behövde och löste även lånen 
från den andra aktören. Jag har haft bra kontakt med 
Länsförsäkringar Kalmar län och de har byggt upp ett 
förtroende ända från början.

ROGERS FIRMA ÄR ett familjeföretag som består av 
16 medarbetare. De reparerar och utför service på bilar, 
traktorer – ja, det mesta i maskinväg. Verksamheten går 
bra och verkstaden har byggts ut i flera omgångar. Just 
nu bygger de till igen och det var i samband med en av 
alla dessa ombyggnationer som fick Roger upp ögonen för 
andra typer av service från Länsförsäkringar Kalmar län.

– Jag har använt mig av Länsförsäkringars fastighets-
förmedling, för att göra en värdering på utbyggnationen, 
säger Roger. Jag har även försäkring på både jobbet,  
huset och familjen hos Länsförsäkringar. Det är smidigt 
att samla allt på ett och samma ställe, det är ju en fördel 
när man kan få allt i ett. 

EN VIKTIG ANLEDNING till att det blev just Länsför-
säkringar Kalmar län är den lokala anknytningen.

– De har bra kännedom om vad som händer runtomkring 
och de är väldigt personliga, vilket är viktigt och en stor 
fördel. Det fungerar bra att ringa och prata med dem och 
det är skönt att de kan ha helhetssynen över mitt företag. 

Vad är fördelen med att ha både bank, försäkring och fastighetsförmedling,  
hos ett och samma företag? Roger Jonsson i Färjestaden vet. Sedan sju år tillbaka har 

Länsförsäkringar Kalmar län varit hans första val.

Under  
samma tak

Fundera på - vad är viktigt 
för dig? Personlig service? 
Pris? Möjlighet att använ-
da flera tjänster?

Anlita ett lokalt bolag 
med koll på området

Se till att försäkringen 
täcker in allt du vill

Ta reda på vad det du har 
är värt, så att du betalar 
ett rimligt pris

Rogers  
rekommendationer



15

F ör omkring åtta år sedan köpte Mark Geuze det 
som tidigare var Kristdalas gamla ålderdoms-
hem. Eftersom huset var i behov av renovering 
bestämde han sig för att lära sig allt om bygg-

nadsvård och fönsterrenovering. Han läste otaliga böcker 
i ämnet och byggde en glasveranda till sitt hus med fönster 
från en gammal herrgård från 1850-talet. Efter några år 
startade han upp det egna företaget Fönstermakaren 
Kristdala, med siktet inställt på att få fler människor att 
bevara sina gamla fönster. 

MARK BERÄTTAR ATT han är självlärd och har lärt 
sig sitt yrke genom hårt arbete och mycket övning. Beslutet 
att starta upp ett eget företag visade sig vara helt rätt.   

– Nu är det väldigt trendigt med byggnadsvård och att 
tänka på miljön. När jag startade upp företaget insåg jag 
att det fanns ett enormt behov av fönsterhantverkare. 
Jag har fullt upp hela tiden, säger han. 

ÄVEN FAST MARK inte arbetat inom yrket så länge 
har affärerna gått strålande. Fönsterrenovering har visat 
sig ligga helt rätt i tiden eftersom folk i dag vill ha hållbara 
lösningar som står sig över tid.

Han förklarar att det finns många fördelar med att  
renovera sina fönster jämfört med att byta ut dem. För-
utom att det är ekonomiskt är det också bra för miljön.

– Det går åt en hel del energi när man tillverkar nya 
fönster i exempelvis PVC eller aluminium. Fördelen med 
gamla fönster är att de håller längre eftersom de går  
att underhålla. 

MARK MENAR ATT i princip alla fönster som tillver-
kades innan 1960-talet är värda att bevara. Dessutom  
bidrar fönsterrenovering till att behålla den arkitektoniska 
kvaliteten på gamla hus.  

– Fönster i gamla hus är ju valda för att passa huset och 
är därför värda att bevara. Jag älskar gamla hus, de är en 
del av kulturarvet. Försvinner gamla hus försvinner även 
kunskapen om hur de byggdes. 

Mark Geuze är hantverkaren som brinner för gamla fönster. År 2015 startade han upp 
fönsterrenoveringsföretaget Fönstermakaren Kristdala med förhoppningen att få fler 

människor att välja hållbara lösningar – något som visade sig ligga helt rätt i tiden.

Hantverkaren
Som ägnar sig åt sitt intresse på heltid

Byggnadsvård

Småföretagarförsäkring 

Du vet väl att hemförsäkringen inte räcker för dig som väljer att satsa på din hobby? Välkommen in till oss på 
Länsförsäkringar Kalmar län så berättar vi mer om vår Småföretagarförsäkring. 



16

Hälsa

E n medarbetare som blir sjukskriven är tråkigt 
för både personen i fråga, dess anhöriga och 
kollegorna. Men det innebär även ekonomiska 
konsekvenser för företaget. Sjukskriven personal 

är dyrt och att förlora viktig kompetens och arbetskraft 
kan slå hårt.

– I vissa fall kan det till och med innebära att företaget 
går i konkurs i väntan på vården. Många mindre företag 
har kanske inte heller någon HR-avdelning som vet hur 
man förebygger och ta hand om sjukskriven personal, 
berättar Lena Lagerberg, marknadsspecialist på Länsför-
säkringar AB. 

ATT FÅ HJÄLP i den offentliga vården kan ta tid.
– För den anställde är det såklart viktigt att få rätt 

vård snabbt, för att bli frisk och kunna påbörja sin väg  
tillbaka till jobbet. Sjukvårdsförsäkringen gynnar därför  
båda parter.

SÅ HÄR KAN DET GÅ TILL…
…utan sjukvårdsförsäkring
Johanna är 45 år och jobbar som IT-konsult på ett mindre 
företag i Vimmerby. På fritiden renoverar hon familjens 

Hur gör du när en av dina medarbetare blir plötsligt sjuk? För många små och 
medelstora företag kan konsekvenserna bli svåra när viktig personal försvinner. 
Lösningen kan vara en sjukvårdsförsäkring som får dina medarbetare att må bra.

hus, men en dag trillar hon på stegen och slår i axeln. Hon  
skadar sig inte allvarligt men en längre tids axelsmärtor 
gör att hon till slut tvingas sjukskriva sig. 

Johanna går till sin lokala vårdcentral och får där tid 
hos en allmänläkare inom sju dagar. Hon får vänta på en  
remiss och tre månader senare får hon träffa en specialist- 
läkare. Axeln behöver opereras, vilket hon får göra efter 
ytterligare tre månader. Efter sju månader är Johanna 
äntligen tillbaka på jobbet igen.

…med sjukvårdsförsäkring
Johan är i samma situation som Johanna men hans  
arbetsgivare har tecknat en sjukvårdsförsäkring i privat- 
vården åt honom. Han ringer Länsförsäkringars sjukvårds-
förmedling och får tid hos en specialist inom sju dagar.  
Inom 20 dagar opereras han och är tillbaka på jobbet efter 
en månad.

Johan har även under en längre tid känt sig stressad och 
har tidiga utmattningssyndrom. Med hjälp av sjukvårds-
försäkringen får han ta del av webbaserade hälsoprogram 
och får även tala med en psykolog i telefon. Med det före- 
byggande stödet hittar Johan en balans som gör att han 
kan fortsätta jobba utan att sjukskriva sig. 

Sjukvårdsförsäkring 
Tryggt för både dig och dina anställda



Maskiner som står still kostar pengar. Men det är småpotatis jämfört med 
hur dyrt det är med sjukskrivna medarbetare. Det finns alltså mycket att 
vinna på att förhindra att medarbetarna blir sjuka – och att snabbt få 
dem tillbaka i arbete om de ändå blir det.

Vår sjukvårdsförsäkring är en ovanligt komplett försäkring som genom 
förebyggande hälsotjänster, avtal med duktiga vårdgivare och tillgång 
till rehabilitering skapar långsiktig trygghet för både medarbetare och företag. 
Dessutom är den ett tydligt bevis på att du månar och bryr dig om dina medarbetare.

Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring – bästa sättet att få dina medarbetare 
att må bra. Läs mer på lansforsakringar.se/sjukvardsforsakring.

Hos många företag 
är kopiatorn 
bättre försäkrad 
än ekonomichefen.
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Restaurangtips

Det vimlar av kokkonst och duktiga 
mathantverkare i Kalmar län. Hela 21 
restauranger tog sig in i årets upplaga 
av den nordiska matbibeln White Guide. 
På detta uppslag lyfter vi två av dem 
samt ett kondis med det lilla extra.  

Kulinariska 
guldkorn

Restaurang Postgatan 
Denna kulinariska oas, eller gastronomiska fritidsgård 
som de själva väljer att kalla det, har på några år vuxit 
fram till en av Kalmar och länets bästa krogar. Under led-
ning av krögarna Johannes Persson och Viktor Hallberg 
samt sommelier Robin Bergvall har de skapat en mötes-
plats där det är lika naturligt att smita in på en drink el-
ler after work som att avnjuta en varmrätt eller hela den 
spännande sjurättersmenyn. Såväl råvaror som inredning 
andas Småland med betoning på det lokala, ekologiska 
och närproducerade. 

Framgångskonceptet är, enligt restaurangchefen Vik-
tor Hallberg, kontinuiteten. Att de håller en bra och jämn 
kvalitet över tid. Detta i kombination med engagerade och 
ambitiösa medarbetare och nyfikna gäster som vågar att 
testa nya saker är nyckeln till framgången. Restaurang-
en jobbar dessutom hårt med att tänka dynamiskt och 
hållbart, där de tar tillvara på hela råvarorna och minskar 
svinnet. 

– Utmärkelsen är ett kvitto på att vi gjort något bra och 
något vi är väldigt stolta över. Sedan är det viktigaste vår 
fantastiska personal och gästerna som gillar det vi gör 
och sprider det goda ordet vidare, säger Viktor. 

Restaurang Guldkant 
Guldkant är vackert beläget intill Fiskaretorget i Väs-
terviks hamn och är mer än bara en restaurang. Här 
kan du njuta av en vällagad trerättersmiddag eller lunch 
samtslappna av med en fika i de sköna sofforna eller en 
drink med vännerna i baren. Du kan även se dig om i deli-
katessbutiken och köpa med dig något gott hem.

Enligt företagets vd Jonas Settlin finns det inga genvä-
gar till att lyckas inom restaurangbranschen. Det handlar 
om att möta efterfrågan och säkerställa kunderbjudan-
det så att man är intressant för gästen varje dag året runt. 

– Detta gör vi tillsammans med, enligt mig, världens 
bästa personal. Utan dem är vi inget och vi är oerhört 
tacksamma för att de jobbar hos oss. Vi har många här-
liga utmaningar framöver och det driver oss framåt,  
säger Jonas. 

Nilssons Konditori 
På Köpmangatan 11 i Oskarshamn kan den fikasugne njuta 
av läckerheter utöver det vanliga. Under ledning av den 
forne chefskonditorn för Svenska Kocklandslaget och 
Årets Konditor 2015, Anders Oskarsson, skapas praliner 
och bakverk som är en fröjd  för både ögat och gommen. 
Råvarorna är självklart de bästa tänkbara och allt bakas 
på traditionellt vis ända från grunden. 

– För oss är det viktigaste att vi gör en bra slutprodukt 
till våra kunder. Att vi får ett omnämnande är givetvis 
smickrande, men ingenting vi strävar efter. Det är själv-
klart jättekul att uppmärksammas och kunna sätta staden 
på kartan, men det viktigaste för oss är att göra ett bra 
jobb och ett gott hantverk. 

Envishet, höga krav och en stark tro på det de gör är 
kärnan i verksamheten. Det gäller både för ägare och res-
ten av personalstyrkan.  

– Sedan får man inte glömma att vi inte är något vanligt 
konditori. Att driva ett sånt här ställe på landsorten, på 
samma premisser som i storstaden är en utmaning i sig. 
Men vi brinner för vårt yrke, kör vårt race och tycker att 
det är väldigt kul, avslutar Anders. 

Andra  
kulinariska  
pärlor

Kalmar: Slottsrestau-
rangen, Tullhuset, Gröna 
Stugan, Mr & Mrs Hansson, 
Kalmar Kött & Bar och 
Kallskänken.  

Oskarshamn: Badholmen

Öland: Eksgården Krog 
& Rum, Hotel Borgholm, 
Restaurang Trädgårdsga-
tan 26, Eco by StrandNära, 
Gamla Televerket Vin 
& Mat, Kackelstugan, 
Lundgrens Garage, Café 
Mejeriet, Ninnis Kropp-
kaksbod, Seasalt Kitchen 
och Mormors Restaurang 
Strandhagen.

”För oss är det viktigaste att 
vi gör en bra slutprodukt till 
våra kunder.”
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Infrastruktur

Framtidens 
infrastruktur
Fler och bättre regionaltåg och stora underhållsarbeten på hela järnvägsnätet 
kommer att ge effekt även i Kalmar län. 

A tt infrastrukturen varit ett hett samtalsämne  
bland företagare i regionen är känt sedan 
länge. Men vad görs egentligen för att locka 
både arbetskraft och kunder så att företagen 

ska kunna växa och stanna kvar i regionen?
– Just nu är vi inne i en spännande tid eftersom vi som 

bäst håller på att planera nästa fyraårsperiod av reger-
ingens transportplan för länet, berättar Lina Anders-
dotter, infrastrukturhandläggare på Regionförbundet i 
Kalmar län. 

DET MESTA infrastrukturarbetet utgår 
ifrån den här transportplanen, som upp-
dateras vart fjärde år, förklarar hon, och i 
samband med detta uppmärksammas också 
läget i länet och vad som nu behöver priori-
teras extra mycket.

– Fast vi är i ett så tidigt skede än så länge, 
så inga politiska beslut har hunnit fattas om 
hur mycket pengar som tillsätts till vad, till-
lägger hon. Det klarnar nog inte förrän i bör-
jan av 2018, då den nya perioden börjar.

KLART ÄR I ALLA fall att det kommer 
att satsas stort på trimning och underhåll av 
järnvägsnät som kust till kust-banan Kalmar– 
Göteborg och den regionala Tjustbanan, som 
många befarat skulle läggas ner.

– Tvärtom, försäkrar Lina. Vi kommer att 
upprusta den bit för bit, med ny räls och fler mötesställen 
där folk kan gå av och på.

Även E22:an kommer på sikt att förbättras, med fokus 
på ”propparna” förbifart Bergkvara och genomfarten vid 
Mönsterås.

Syftet och målsättningen med satsningarna är dels 
att på sikt bli en fossilbränslefri region, vilket kräver en  
modern och genomtänkt kollektivtrafik, dels att få större så 
kallade arbetsmarknadsregioner (smidig vardaglig pend-
ling) för att öka regionens attraktionskraft för boende  
och företag, berättar Lina, som märkt ett allt större  
intresse hos företagen för framförallt tågtrafiken. 

När det gäller den digitala infrastrukturen är den väl 

utbyggd med fibernät i städerna. Däremot återstår visst 
arbete – som ständigt pågår – med att förbättra täckningen 
på landsbygden.

– Fast den stora framtidsfrågan handlar inte bara om 
fibrer utan om hur den digitala samordningen i hela sam-
hället ska se ut, framhåller Lina Andersdotter.

EN AV REGIONENS alla företagare är Jenny Heimers-
son, vd för Atlas Copco i Kalmar, som tycker att de infra-

struktursatsningar som görs och planeras 
är positiva, eftersom de definitivt bidrar till 
att öka den så viktiga attraktionskraften för  
företagen i ”en bortglömd del av Sverige”:

– Det som betyder mest för vår del är 
människors resande till och från vårt företag. 
Det är oerhört viktigt att vara så tillgänglig 
som möjligt på så kort tid som möjligt, oav-
sett om det handlar om interna möten med 
ledningen, som inte sitter i Kalmar, eller 
kund- och leverantörsbesök, understryker 
hon.

Kunskapsförsörjningen är en annan viktig 
faktor, tillägger hon:

– Vi står inför ett generationsskifte på 
arbetsmarknaden och då måste vi kunna  
attrahera ny arbetskraft. Då krävs goda 
pendlingsalternativ.

ALLRA HELST SKULLE Jenny Heimers-
son se ett direktflyg från Kalmar ut mot Europa för att 
underlätta resandet till och från företaget, men några 
sådana planer finns inte i närtid. Inrikesflyget däremot 
fungerar bra, tycker hon, även om hon som så många  
andra oroar sig över småflygplatsernas framtid;

– Försämras inrikesflyget blir förstås järnvägen ännu 
viktigare! Därför känns det lugnande med de satsningar 
som görs, till exempel på förbättringar av tåget till Kastrup. 

– Mycket pengar läggs på järnvägsnätet, bekräftar Lina 
Andersdotter, utan att vilja gå in på några konkreta siff-
ror. Det kommer att märkas en stor förbättring inom de 
närmaste 3–4 åren, tror hon. 

Regeringens 
transportplan  
styr infrastruktur-
satsningarna

Regionförbundens upp-
gift är att samordna de 
insatser som behövs för 
att utveckla länets kom-
munikationer. Det främsta 
styrdokumentet för detta 
är regeringens transport-
plan, som också – i samråd 
med respektive region – 
indikerar vilka projekt som 
ska prioriteras i tid och 
pengar.

Transportplanen sträcker 
sig över 12 år, med början 
2014 och uppdateras vart 
fjärde år, härnäst 2018.

I Kalmar län
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Entreprenörskap

S edan början av 2000-talet har vi sett en explo-
sionsartad ökning av butiker på nätet. I dag väljer 
konsumenterna att i större omfattning handla  
sina produkter online samtidigt som antalet 

e-handelsföretag blir allt fler. 

FÖR FÖRETAG I MINDRE städer innebär e-handels-
utvecklingen att de får en möjlighet att konkurrera med 
företag i storstäder på helt andra villkor. Förutom att det 
är en kostnadseffektiv handelsform där man bland annat 
slipper dyra lokalhyror i centrumkärnorna  så finns det 
också färre begränsningar på nätet som kan vara särskilt 
gynnsamma för företag på landsbygden. 

E-handel kan bedrivas var som helst, vilket också inne-
bär att företag i mindre städer kan nå ut till en betydligt 
större kundkrets.  För konsumenter innebär e-handel en 
större tillgänglighet och flexibilitet eftersom man kan 
handla när som helst på dygnet, oavsett var i landet man 
bor.

ETT AV MÅNGA lokala företag som lyckats slå sig 
fram i e-handelsbranschen är  företaget Outnorth – en 
av Skandinaviens största friluftsbutiker på nätet. Enligt 
marknadschefen Pelle Gustafsson beror deras fram-
gångar på nätet på en rad olika faktorer. Dels har de stor 
kunskap om sin bransch och dels har de tagit tillvara på de 
verktyg och möjligheter som e-handeln har att erbjuda.

– En stor fördel med e-handel är den snabba mätbarheten, 
det är enkelt att se trafiken och konverteringsgraden på 
sidan. Genom analyser kan du snabbt ta reda på om du 
lyckas eller inte. Eftersom e-handel är en bransch i ständig  
förändring gäller det att vara snabb med att utveckla 
verksamheten och möta de nya kraven som ställs.  

Ytterligare en framgångsfaktor ligger i en ökad accep-
tans av e-handel hos konsumenterna. Allt fler tycks ha 

upptäckt hur enkelt det är att jämföra priser och ställa 
butiker i förhållande till varandra på nätet.  

I framtiden förutspår Pelle att intresset för e-handeln 
kommer att fortsätta växa. 
– Jag tror att vi kommer att få se en utveckling där allt 
fler butiker väljer att flytta över sin verksamhet till nätet. 
Många pratar om ”omnichannel-tänket” som innebär att 
e-handel och fysisk handel kommer att flyta ihop i allt  
högre grad. 

En bransch  
med potential för 

landsbygden
E-handelsbranschens snabba tillväxt gör det inte bara smidigt för konsumenter att  

handla på nätet, utan erbjuder också en möjlighet för e-handelsföretag på landsbygden att 
nå en större kundkrets. Vi på Länsförsäkringar Kalmar län finns som ett modernt alternativ 

för dig som bedriver en verksamhet inom e-handel. 

Pelles tips  
till blivande 
e-handlare 

Sätt upp rimliga mål innan 
du startar upp verksam-
heten.

Gå med i nätverk kring 
e-handel och ta hjälp av 
andra.

Ta reda på vilka dina 
kunder är och utveckla 
verksamheten därefter.

Håll koll på vad konkur-
renterna gör och var 
snabb på att möta nya 
krav som ställs.



Vet du om att vi 
har allt för dig 

och ditt företag?
Hos oss får du och ditt företag tillgång till våra banktjänster, 
ett skräddarsytt försäkringsskydd, lokal skadereglering och 
förebyggande råd. Du får en egen kontaktperson som alltid 
ser till att du har den bästa helhetslösningen. Vi finns alltid 
nära dig och ditt företag. Det blir enklare så.

Välkommen att kontakta er lokala rådgivare!

Du når oss på 020-66 11 00
eller LFkalmar.se



Det går bra nu
Marknadsledande inom individuell tjänstepension 

Marknadsledande på sakförsäkring inom bland annat lantbruk, 
entreprenadbranschen, bygg- och tillverkningsindustrin 

Lokala skadeförebyggare i hela länet

Stadigt växande bankaffär

Marknadsledande inom tjänsteföretag


