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HELA PROGRAMMET FÖR 31 JANUARI

”ALLA SOM VILL NÅGOT ÄR HÄR”
Det blir riktigt spännande att slå upp
portarna till den elfte Företagssalongen.
Vi försöker skruva och vara mottagliga för
idéer som förbättrar dagen för alla inblandande: utställare, besökare, föreläsare och
journalisterna i journalistrummet. Alla är
delaktiga i att Företagssalongen fungerar –
och blir lite bättre för varje tillfälle.
Vi får ofta frågan om hur många
besökare som kommer. Men vi räknar inte
antalet utan fokuserar istället på hur nöjda
deltagarna är. Ett av betygen kan ju till exempel vara att alla salonger har fullbokats
långt i förväg. Men vi måste hela tiden
vara på tå och vakna för förbättringar.
Har du någon bra idé, eller bara ville
ge ett omdöme, har du nu ett ypperligt
tillfälle. Prata med de pigga ungdomarna
från Thoren Business School och de
rutinerade värdarna som bär Företagssalongens namnskylt. De hjälper dig också
gladeligen om du har andra frågor eller
funderingar.

Som vid tidigare Företagssalonger fyller
vi Vintermatsalen på plan 1 och Franska
Salen på plan 2 med spännande utställare.
I alla konferensrum på plan 3 blir det
intressanta föreläsningar där också nyfikna
journalister bjuder in dig att ge tips till
media. På plan 4, Festvåningen, bjuds det
på än fler föreläsningar, journalistrum och
årets stora nyhet: mässutställning i Stora
Salen.
Summa summarum är det över 100
utställare, 30 föreläsningar, 6 journalister
och förhoppningsvis många intresserade
besökare.
En bra mix – och fri entré till allt. Eller
som en utställare utryckte det ”Alla som
vill något är här”.
Vi skapar dagen tillsammans.
Välkommen till Företagssalongen 31
januari 2019.
Jacob Lund
lund@foretagssalongen.se

Behöver du?

Olja, Diesel, Företagskort,
Pellets, Smörjmedel

Kontakta mig:
Olof Rhodiner, företagssäljare OK Värmland
olof.rhodiner@varmland.ok.se
054-15 37 21
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MARILYN VILL MÖTAS

Välkomna till lägerelden! Den kan man sitta runt och berätta många bra historier. Anja Feldt och Tommie Lyckesol är
två av dem som arbetar på Marilyn, filmföretaget som grundades 2002 i Karlstad.

Allt började med drömmen om en egen digitalkamera.
I dag är Marilyn ett framgångsrikt filmbolag med ett klart
fokus – att alltid berätta en bra historia.
Det handlar varken om blondin-, Bellman- eller under bältethistorier, om nu
någon trodde det.
– Vi vill hjälpa folk att hitta deras
historia. Alla har den och vi vill göra det
möjligt för dem att visa den.
Det säger Anja Feldt som arbetar som
projektledare och regissör.
– Vi vill inspirera och ge tips på hur du
kan berätta din historia, hur du kan ta

ännu ett steg, berättar Anja som jobbat på
Marilyn i närmare sex år.
Företaget grundades 2002. Allt startade
med att Joel Fjällsby och Fredrik Holm
ville köpa en digitalkamera.
– Vi har alltid gillat att göra kreativa
grejer, berättar Joel. Med kameran vi
köpte gjorde vi företagspresentationer
på CD-rom, men då var det inte rörlig
bild. Lite senare kom även önskemål om

KRING LÄGERELDEN

Kollegorna Anja Feldt och Tommie Lyckesol planerar ett av filmföretagets projekt – som alltid börjar med en workshop.

film och fyra år senare hade vi en hel del
filmuppdrag.
Till en början hette företaget Interactiv
Creation, men det var ett namn som ingen
varken mindes eller kunde stava till.
– Vi ville ha något mjukt, kort och
enkelt, som gav positiva vibbar. Så det blev
Marilyn.
Så småningom växte företaget. Martin
Sandin kom in som webbexpert, det öppnades filialer i Falun och Örebro.
– 2008-2009 gjorde vi flera stora
myndighetsprojekt, säger Joel. Eftersom
det inte fanns någon konkurrens då vann
vi alla upphandlingar. Vi gjorde filmer
åt bland annat Konsumentverket, CSN,

Finansinspektionen och Skolverket. I dag
är vi tio personer och vi har kunder i hela
Sverige.
Tommie Lyckesol anslöt ganska nyligen
till Marilyn. Han jobbar med marknad
och försäljning och förklarar filmföretagets process då de fått ett uppdrag.
– Vi startar alltid med ett möte med
kunden för att få veta vad den vill ha.
Sedan grottar vi ner oss i ämnet i en
workshop för att få både kunden och oss
att förstå syftet med filmen, till vilken
målgrupp den riktar sig och vilken känsla
kunden vill att filmen ska skapa. Vi ska
hitta historien och vi ska berätta den.
Enligt Anja vill fler och fler jobba med

Du kan inte göra en reklamfilm som riktar sig till alla. Du måste välja målgrupp, annars blir det spretigt.

rörlig bild. Och kunderna blir allt mer
benägna att ta ut svängarna.
– Många har en tanke på hur de vill att
filmen ska se ut. Det är en utmaning att
få dem att tänka utanför boxen och hjälpa
dem att se möjligheterna med redskapet.
Många kunder vill nå alla, men det går
inte. Det blir alldeles för spretigt.
Tommie går och hämtar fyra dockor
som fungerat som rekvisita, bland annat
Chuckie.
– Du kan inte göra filmer som passar
dem alla. Du måste bestämma dig för vem

Excellösningar och IT-utbildningar
www.ejenconsulting.se
070 539 65 72

du vill att filmen ska rikta sig till.
– Det är många halleluja-moments på
det här kontoret, säger han och skrattar.
Marilyn är för första gången samarbetspartner till Företagssalongen. De kommer
att stå för den rörliga bilden från salongen
i januari. Förhoppningen är att hitta fler
som vill sätta sig kring lägerelden.
– Det vi ofta försöker berätta för våra
kunder är att marknadsföring inte längre
handlar om dina produkter utan hur du
berättar en bra historia.

Störst på solceller
i Värmland!

Smärtfri och effektiv behandling
av nagelsvamp med Lunula Laser

Besök oss på Företagssalongen!
Sugen på solceller? Ta med kalendern
så bokar vi in ett kundbesök hos dig!

www.nordicsolar.se

Det du behöver inom
yrkeskläder, verktyg
och skydd hittar du
hos Swedol och Grolls!

Gunilla Eisfeldt Esselin
Ö.Kanalgatan 4 Karlstad 054-182255
www.hagahudofot.se

En omskriven plats med årsringar

ULVSBY HERRGÅRD

Ulvsby Herrgård har anor långt tillbaka.
År 1532 omnämns den i jordaboken.
Hundra år senare utnämner Gustaf II
Adolf gården till säteri då Ulvsby var en
mäktig gård med stora egendomar.
Gården har alltid hetat Ulvsby Herrgård, men i folkmun ändrades det då
Selma Lagerlöf skrev Gösta Berlings saga
och kallade gården för Länsmansgården.
I Ulvsby Herrgård bodde nämligen länsman Anders Wahlstrand och det sägs att

det kan ha varit han som var förebild till
Länsman Scharling.
– Anders lär ha varit en person som var
en skicklig fiolspelare och gärna ställde
till med fest och kalas. Men eftersom han
skulle se till att sedligheten upprätthölls
så var det inte så bra att dessa kalas var på
Ulvsby. Så med fryksdalsk klurighet löste
man detta genom att bygga en festplats
lite längre bort och kunde på så sätt fortsätta att spela upp till dans.

Berättartraditionen i Sunne är unik. Mitt i denna sagolika
bygd finns en plats intill Fryken som är omskriven av Selma
Lagerlöf. Ulvsby Herrgård har huserat såväl bönder som
officerare, länsmän, krögare och hotellägare.
Marianne Krönsjö vårdar byggnadens årsringar med
respekt och kärlek. Här skapar hon en plats för både
festligheter och själaro.

Marianne kan mycket om herrgården
och dess unika och mycket spännande
historia.
– Tidigare ägare av herrgården, familjen
Edberg och Biörklund, har berättat och
förmedlat historien på ett väldigt fint sätt,
så att vi har den med oss och kan fortsätta
att berätta den in i framtiden, säger hon
och berättar vidare:
– Drottning Kristina annekterade
gårdar 1649, strax innan hon abdikerade

och for till Rom, och upplät dem till sina
officerare. Så här har det varit böndernas
tid, officerarnas tid, kronolänsmännens tid
och sedan herrgårdshotellets tid.
Marianne är, tillsammans med sin man
Christer, inne på sitt åttonde år som
ägare till Ulvsby. Hon har en bakgrund
inom Volvokoncernen i Göteborg, där
hon arbetade med marknadsföring och
försäljning, bland annat som regionchef. I
arbetet ingick det en hel del resande och

När hon köpte gården kallades den Länsmansgården. Nu har den sitt ursprungsnamn - Ulvsby Herrgård.

att arrangera konferenser. Flera av konfeChrister lämnade Småland, Vimmerby
renserna var förlagda i Sunne – på Hotell
och Mariannelund, när Christer ärvde
Selma Lagerlöf, på Selma Spa och Ulvsby sina föräldrars gård i Lysvik.
Herrgård.
Innan Marianne och Christer köpte
– Jag drömde alltid om att ha ett sådant Ulvsby Herrgård hade den funnits i
här ställe och har alltid fascinerats av hur
samma släkts ägo under fyra generatiomånga hotell kan få mig att känna att jag
ner, under nästan hundra år. I herrgården
kommer som en gäst och men återvänsåg Marianne en anrik gård med en fin
der som en vän. Och
historia och ett gott
Sunne, att en ort kan
renommé.
få en att känna sig så
– Det fanns mycket
speciellt välkommen.
godhet här. De som
Det är sagolikt och
ägt och drivit det är
unikt.
fina personer med
Efter tjugo år på
omtanke om historia,
Volvo bytte hon
plats och gäster. De
arbetsplats till Astrid
har låtit herrgården
Lindgrens värld och
följa sin tid, man ser
Det finns många platser för såväl samtal som
rollen som försäljde olika tidsmarköstillhet och bokläsning på övre plan.
ningschef.
rerna. En antikvarie
– Astrid var mycket mån om att det
från Värmlands Museum berättade när vi
skulle vara genuint och det lokala var
gjorde en utredning att detta är en herrviktigt.
gård med sina tydliga årsringar och man
Marianne och hennes värmländske man ser att den lever och har levt.

Marockanska kopparbad, bastu, utsikt över Fryken och en stjärnhimmel. Det finns i Drottning Kristinas badstuga.

År 2011 köpte de Ulvsby Herrgård och
jag tacksam för. De gäster som var inboman började renoverade konferensavdelkade i Kronohäktet fick rum på Selma
ning och gästrum. All personal fick vara
Spa och alla kunde fira en fin julhelg här
kvar.
på Ulvsby Herrgård. Det finns en fin
– Varje generation sätter sina avtryck
företagaranda här i Sunne och alla hjälper
och det är viktigt att varje tid får synas, att varandra för allas bästa, och det känner
vi förvaltar historien bra och rätt. Herrman när man kommer hit.
gården är sprungen ur många familjers
I februari 2018 sattes spaden i marken
historia och man
och med hjälp av
måste vara försiktig
lokala byggföretag
med vad man gör och
och hantverkare i
tar med in i framtiden.
Sunne, kunde Nya
Dagen före julafton
Kronohäktet invigas
för lite mer än två år
den 30 november.
sedan brann herrgår– Byggföretagen
dens äldsta byggnad,
har gjort ett enadet gamla Kronohäkstående arbete och
tet, en av Sunnes
med ett engagemang
Majorskan på Ekeby talade under invigningen av
äldsta byggnader. En Nya Kronohäktet som nu är färdigbyggt.
utöver det vanliga,
gammal elljusstake
beskriver Marianne.
gav upp och ville inte vara med längre.
Hon berättar att konstnär och scenograf
– Allt var julfint och vi väntade på att
Lena Maria Stigsdotter har ansvarat för
gästerna skulle checka in senare under
allt inredningsarbete. Hon har dessutom
dagen, så huset var helt tomt och det är
varit med under hela byggtiden.

något nytt, som
Bokdagarna och
Sunne Vandringsvecka som
varje vår och
höst kombinerar
berättartradition
och naturupplevelser.
Kan du säga
något om 2019?
– Vi startar
med Företagssalongen, svarar
Marianne som
var med på
den allra första
Herrgården ligger intill Fryken. Denna utsikt har Drottning Kristinas svit.
salongen.
Alla rum är är uppkallade efter personer
– Vintertid fylls herrgården av gäster
eller karaktärer som har en historisk ansom åker i Ski Sunne, arbetet med att
knytning till gården, verklig eller litterär.
anlägga en trädgårdspark ska börja till
Här finns såväl Majorskan Margareta
våren och vi gräver djupt i herrgårdens
Celsings som Gösta Berlings, Kronolänsträdgårdshistoria, i påsk fylls herrgården
man Anders Wahlstrands och Anna Stina med konstnärer och jazzmusiker. En av
Biörklunds rum. På nedervåningen möts
årets stora höjdpunkter här på Ulvsby
den värmländska berättartraditionen och
Herrgård då vi är en del av Övre Frykens
Tusen och en natt under en stjärnhimmel. Konstrunda. I sommar fylls herrgården av
I handknackade marockanska kopparbad
teatergäster som kommer för att uppleva
njuter gästerna av utsikten över Fryken i
Västanå Teater i Berättarladan. För att
Kristinas Badstuga.
nämna något, svarar hon.
– Det står skrivet att Drottning KristiMarianne brinner för kulturen och hon
na var förtjust i att bada kopparbad med
återkommer ofta till den värmländska
rosenblad. Selma Lagerlöf var i främre
berättartraditionen och konsten. Besöorienten, därav idén till att ta in delar av
karen till herrgården möter just det. I
det orientaliska.
entrén hänger en Karin Broos-målning
– Berättartraditionen och Selma
av Selma Lagerlöf som ung och en vacker
Lagerlöfs författarskap betyder mycket
kostym, av Inger Hallström Stinnerbom,
för oss, fortsätter hon. Västanå Teater,
från en av Västanå Teaters föreställningar i
Alma Löv Museum, Rottneros Park och
Berättarladan.
inte minst Mårbacka lockar många besö– En vägg är tom och väntar på en målkare till Sunne och Värmland och de är
ning av Lena Maria Stigsdotter, ”Mötet”.
oerhört viktiga för oss. Det är sagolikt att
Det är i mötet det händer. Mellan
så mycket här på orten bygger på berättmänniskor, i kulturen och inte minst i
artraditionen och att det ständigt händer
mötet med det oväntade.

Kompetens
Erfarenhet
Engagemang
Kontakta Lars Lindhe om du vill

Sälja • Köpa • Värdera
Företag
054-18 52 00 • 070-383 27 22
lars.lindhe@exitpartner.se

www.exitpartner.se

Mål och målstyrning, till vilken nytta?

Mål
målstyrning,
till träna
vilken
nytta? utan tydliga mål
Att utveckla
enoch
verksamhet
är som att
höjdhopp,
Att
utveckla
en
verksamhet
är
som
att
träna
höjdhopp,
tydliga
och strategi för att nå dessa mål kommer man inte högreutan
i morgon
änmål
idag
och strategi för att nå dessa mål kommer man inte högre i morgon än idag
Föreläsning
Föreläsning
Att sätta mål och att nå dessa mål

Att sätta mål och att nå dessa mål
Hans Cramnert berättar och
Hans
Cramnert
inspirerar
kring berättar
vikten attoch
sätta
inspirerar
kring
vikten
mål och ha ett tänk
huratt
vi sätta
ska nå
mål och
ha ett tänk hur vi ska nå
dessa
mål.
dessa mål.

31 januari kl.12.10-12.30,
31
kl.12.10-12.30,
rumjanuari
Erik Gustaf
Geijer
rum Erik Gustaf Geijer
Förbokning: hans.cramnert@jaxbird.se
Förbokning: hans.cramnert@jaxbird.se

Välkommen till oss på Jaxbird
Välkommen
tillgrupp
oss på
Jaxbird
Vi
på Jaxbird är en
erfarna
konsulter inom ledarskap,

Vi
på Jaxbird är en grupp
erfarna
konsulter inom ledarskap,
verksamhetsutveckling
och
affärsutveckling.
verksamhetsutveckling
och
affärsutveckling.
Vårt
motto är ”Där skratt
saknas
görs få framsteg”.
Vårt
motto
är ”Där
skratt saknas
görs
få framsteg”.
Oss når
du via
www.jaxbird.se
eller
www.linkedin.com/in/jaxbird
Oss når du via www.jaxbird.se eller www.linkedin.com/in/jaxbird

Ylva Alsterlind och Johan Holst är två av Mediagruppens ägare. Mediagruppen filmar föresläsningarna på Företagssalongen och har en utställningsplats i den nya lokalen, Stora salen, på plan 4.

Kooperativet Mediagruppen beskriver sig som vilket
mediaföretag som helst. Men det finns en stor skillnad – den
stora sociala hänsynen.
– Vi hjälper dem som står långt från arbetsmarknaden.
Det säger Ylva Alsterlind som är skribent
tillika handledare, styrelseledamot och en
av ägarna till kooperativet.
Mediagruppen är ett socialt arbetskooperativ, en ekonomisk förening som ägs
av sju anställda. Det grundades 2011 och
erbjuder hela spannet inom media – allt
från trycksaker och tidningar till reklamfilmer, dokumentation, webb och grafik.
– Vi har dubbla affärsidéer. Vi säljer och
producerar tjänster och vi sysselsätter dem
som på ett eller annat sätt är långt från
arbetsmarknaden. Vissa har aldrig varit

på en arbetsplats tidigare, medan andra
är högutbildade som råkat ut från något.
De har psykiska eller fysiska problem och
behöver rehabåtgärder.
Hos Mediagruppen får deltagarna en
trygg arbetsträning och rehabilitering som
är anpassad efter varje individs ork och
behov. Alla jobbar hundra procent av sin
egen förmåga. Handledarna dokumenterar
och följer upp och har en tät kontakt med
deltagarna. Målet är att de ska komma ut
på arbetsmarknaden.
Johan Holst är ekonomiansvarig och

MEDIAGRUPP PÅ TVÅ BEN
jobbar med trycksaker. Även han är en av
ägarna. Han beskriver företaget som ett
allt-i-allo-mediaföretag med all kompetens som krävs.
– Det som skiljer oss från ett ”vanligt”
mediaföretag är att alla inte jobbar sju till
fyra.
– Det är ett pussel att få ihop ibland.
Alla har rätt att ta den plats man behöver och handledningen tar mycket tid,
fortsätter Ylva.
Mediagruppen är ett så kallat arbetsintegrerande socialt företag, ASF. Under
åren har företaget haft mer än 70 deltagare från Arbetsförmedlingen, kommunen,
olika samordningsförbund och Försäkringskassan. Exempel på andra ASF i
trakten är Solatassen, Solareturen och
Brillianten.
– Det här är en företagsform som regeringen uppmuntrar. ASF är en samhällsnytta och vi skulle önska fler samarbets-

partners. Vi är unika som ASF i genren.
I dagsläget har vi sex deltagare. Villkoret
för att få komma till oss är att du ska vara
intresserad av det vi gör. Annars har vi
inga krav på vad du ska ha gjort tidigare,
berättar Ylva.
– De flesta vill skriva eller fotografera, men det blir vanligare med film och
webbdesign. För de som är med och gör
tidningar är det en speciell upplevelse att
få se sitt namn under en bild eller text,
säger Johan.
Sedan en tid tillbaka är Mediagruppen
med och filmar Företagssalongens alla
föreläsningar tillsammans med Glimten
i örat som spelar in dem.
– Vi gör produkter som är lika bra som
alla andra, säger Ylva. Det tar bara lite
längre tid för oss att bli klara. Samtidigt
som du får en bra produkt gör du en god
sak, du stödjer en schysstare arbetsmarknad när du anlitar oss.

Mediagruppen har all utrustning som krävs, bland annat till att trycka och skära tidningar.

Vi har allt för en lyckad konferens eller kickoff. 14 nyrenoverade
lokaler och mötesrum för 2 till 200 deltagare, snabb och stabil
fiberuppkoppling samt även all nödvändig teknisk utrustning.
Detta tillsammans med intressanta aktiviteter, avkoppling och
högklassig mat gör att vi garanterar Er ett lyckat möte. Vi inspirerar till framgångsrika möten som ger möjligheterna att efter en
aktiv dag få koppla av i SPA och njuta i de vackraste av miljöer!

Dömle Herrgård
Spa & Resort
www.domle.se

Tel. 0552-41750

info@domle.se

Värmlands
nya
mötesplats

Kick-Off

Möten Konferens

Adam Ahlbom och de andra på Boxconomy är med på Företagssalongen den 31 januari.

Foto: Michael Wzdulski

ETT NYTT SÄTT ATT SYNAS
Ett besök på en pizzeria lade grunden till ett nytt företag
med en helt ny marknadsföringskanal – annonsering på
pizzakartonger.
I dag sysselsätter Boxconomy fyra personer och visionen
är att skapa rörliga reklampelare som alla ser och som
enkelt tar sig in i konsumenternas hem.
Det finns otaliga mängder platser och sätt
att marknadsföra sig via. Vännerna Niklas
Liljegren och Charles Silfverhufvud
lyckas, tack vare hunger, hitta ännu en yta.
– Vi är i Stockholm och beställer pizza
för avhämtning, berättar Niklas. När vi går
därifrån med våra pizzakartonger upp-

täcker vi annonser på dem. Det är något
helt nytt för oss och vi blir genast intresserade av fenomenet.
De besöker pizzerian på nytt för att
få veta mer. Det visar sig att ägarna till
restaurangen har köpt kartongerna till ett
reducerat pris av ett företag som har gjort

annonsen i egen regi.
– Vi bestämde tidigt att restaurang– Våra efterforskningar visar att företaerna som går med inte ska betala för sina
get har annonserat på pizzakartongerna
kartonger. Men många lyfter på ögonutan en tydlig distributionskanal. Här ser
brynen när något är gratis, vilket inte alls
vi möjligheten att bygga upp en plattform, är konstigt. Därför är det viktigt för oss
där vi är kontaktytan mellan annonsörer
att allt bygger på förtroende, att restauoch restaurang och ombesörjer infrastruk- rangtur, tillverkning och logistik, beskriver
erna känner sig trygga och att vi lyssnar
Charles tankarna.
på dem, säger Charles.
– Vi ser en chans att bygga upp ett stort
Idén är enkel. Annonsören bestämmer
nätverk av restauranger där annonsörer
när och var annonsen ska synas, köper
med lätthet kan
annonsplatsen
sprida sitt budskap
och kartongerna
genom en helt ny
levereras sedan
kanal, fortsätter
till pizzeriorna.
Niklas.
I dagsläget kan
Under sommaannonsörer nå
ren 2017 gör de
ut med 300 000
efterforskningar
pizzakartonger
kring konkurrens,
per månad och
tillverkare, flöden,
restaurangnätverrisker och möjligket växer i både
heter. Slutsatsen
befintliga och nya
– det finns många Det har hunnit bli många besök på pizzerior i landet.
distrikt.
konkurrenter i
– Ytan är enkel
marknadsföringsbranschen, men idén
att göra något lekfullt med. Som att trycka
har stor potential och man kommer långt
olika former av spel på kartongen, altergenom att vara innovativ.
nativt anspela på innehållet som att skriva
– Vi är övertygade om att vår affärsidé
“Var det inte i dag du skulle börja träna?”.
ligger rätt i tiden med vårt miljö- och
Det gör att annonsören kan interagera
hållbarhetsfokus i centrum, säger Charles. med sina kunder på ett helt nytt sätt, säger
I februari 2018 startar de företaget
Adam Ahlbom.
Boxconomy.
Pizzakartongerna är företagets kärn– Vi vill skapa ett hållbart koncept som
verksamhet, men tanken är att de ska
är ekonomiskt försvarbart för både pizzearbeta med andra takeaway-lådor, som
rior och annonsörer, säger Niklas som är
sushi och pasta.
företagets marknadschef.
– Vår vision är att vara en grossist för
Utvecklaren Pierre Pavlov ansluter
annonsering med ett brett utbud av gratis
tillsammans med Adam Ahlbom som tar
engångsartiklar, berättar Charles. Vi vill
rollen som affärsutvecklingschef. Tillsam- växa organiskt och bredda oss till andra
mans med Niklas och Charles påbörjar
produktgrenar, såväl inom som utom resde arbetet med att besöka pizzerior i
taurangbranschen. Dessutom vill vi jobba
Karlstad, Örebro, Stockholm, Göteborg,
miljövänligt och återvinningsbart, det är
Malmö, Lund, Uppsala och Helsingborg.
viktigt för oss.

HAN VANN

Självkänsla handlar om hur du ser på dig själv. Victor
Stenström lyckades vinna över sin låga självkänsla och
arbetar i dag som kundansvarig på Nobox.
– Jag vill få andra att förstå att man faktiskt kan uppnå
så oerhört mycket i livet och bli lyckligare, bara man har
en tro på sig själv.
Victor Stenström är 29 år. Han är framåt,
utåtriktad, social och stilig. Vi möts på ett
kondis och pratar en lång stund, så det blir
många påtårar.
– Jag var introvert som ung och hade
komplex för mitt röda hår och mina fräknar. Jag kände mig väldigt ensam ibland
och kände mig utanför i perioder. Vänner
kom och gick, jag hade aldrig någon trygg
bas med en vänskapskrets. Allt det var
grunden till min dåliga självkänsla.
Självförtroende och självkänsla är
två skilda saker. Självkänslan är hur du
uppfattar dig själv som person och hur du

värderar dig själv. Självförtroende handlar
om hur bra du tror att du klarar av olika
saker. När man lyckas med något växer
självförtroendet, men bra självförtroende
behöver inte betyda bra självkänsla.
När Victor började gymnasiet valde han
el, i brist på annat egentligen. Han visste
inte alls vad han ville göra.
– Jag var vilsen i ettan. I tvåan gick jag
en datainriktning och där träffade jag en
person som jag kände samhörighet med
och vi är vänner fortfarande.
Efter studenten gick flytten Norge där
Victor hade olika ströjobb. Han beskriver

ÖVER SIN LÅGA SJÄLVKÄNSLA
bristen på trygghet, oron för vad
han skulle göra
med sitt liv och
känslan av att inte
kunna något alls.
– Jag hade ingen
talang, ingen
kompetens och en
spretig utbildning.
Vi hämtar ännu
en påtår. Kardemummabullen
är uppäten sedan
länge. Victor beVictor Stenström ansvarar för samarbetet med Företagssalongen. Nobox sköter sociala media.
rättar om när han
flyttade tillbaka till
Under sommaren 2015 bestämde han
Sverige och hur han oväntat fick jobb som
sig för att det var dags för förändring.
isolerare på ett företag i byggbranschen.
– Jag var såklart glad över att få ett jobb, Han funderade på vad han ville göra med
livet och började med att skriva ner sina
men efter ett år hade jag tröttnat på det.
positiva egenskaper. Förutom flickvännen
Jag hade inte driv att plugga i tre år och
har en speciell bok förändrat Victors liv.
jag trodde att det var detta jag skulle göra
Hur du vinner vänner och påverkar din
under resten av mitt liv. Vardagen blev
omgivning skrevs av Dale Carnegie 1936.
grå och trist, jag hade inget som förgyllde
Den är en av de första storsäljande böckmitt liv. Jag levde för helgerna då jag gick
på krogen fredag och lördag. Söndag hade erna om självhjälp och har sålts i ungefär
15 miljoner exemplar världen över.
jag ångest för en ny vecka. Jag hade noll
– Har du inte läst den – gör det! Den
ambitioner, ohälsosam livsstil, var trött
var startskottet till hela min framtid. Jag
och såg inte att jag kunde ta mig någon
kände igen mig i boken och den stämmer
annanstans i livet, säger han och tillägger:
överens med min filosofi om hur man ska
– Så här var det länge.
vara mot människor, att man ska ge mer
En av de stora vändningarna var när
än man tar.
Victor träffade sin flickvän. Han berättar
Victor lånade fler böcker, så många han
hur han var långt nere på botten, men att
kunde hitta, från böcker om sälj till de om
hon älskade honom för den han var. Det
mentala verktyg.
var en ny upplevelse.
– Jag har byggt upp min självkänsla och
– Efter ett år kunde jag lära mig att
min tro på mig själv. Jag vill ha en positiv
älska mig själv, tack vare min flickväns
inverkan på världen, det måste finnas en
kärlek.

djupare mening i det
jag gör.
Hösten 2015
fastnade han för
digital marknadsföring. Han slukade all
litteratur, lyssnade på
ljudböcker och gick
online-kurser. Han
hjälpte en vän med
att bygga upp en
e-handel, som hobby
för att lära sig.
– Jag kände att jag var duktig på något.
Jag fick nya ambitioner och sökte jobb.
Nobox sökte en säljare. jag kom på intervju i februari förra året och jag berättade
att jag brann för den digitala marknadsföringen. Det var många sökande, men
det var jag som fick det. Efter åtta år på
isoleringsföretaget sa jag upp mig, det var

ett stort kliv.
Han beskriver
en märklig känsla.
För ett år sedan
spenderade han sina
dagar på en byggarbetsplats. Nu är han
kundansvarig och
digital marknadsförare.
– Och jag ska snart
blir pappa, säger han

med ett stort leende.
Vad har du för råd till dem med dålig
självkänsla?
– Jag tror att alla har positiva egenskaper att identifiera, använda och utveckla
för att göra det man vill. Skriv ner dem en
gång i veckan. Läs böcker och har du inte
tid – lyssna på ljudböcker. I böcker har jag
fått mycket kraft.

www.mediagruppen-karlstad.se

RACKETCENTER
NÄR DU
VILL BLI POSITIVT
ÖVERRASKAD
Ö:a Torggatan 2C
070-515 49 50

652 24 Karlstad
solstadens.se

Tennis Squash Badminton
Välkomna att spela hos oss!
054-18 30 00
Stadionvägen 2, Karlstad
karlstad.se/racketcenter

BEHÖVER DU LOKAL?
NÄRVERKET
En effektiv lunchtimme
för alla i näringslivet
MÅNDAGAR
11.45 –12.45
B A R B R O S B RY G G A
K A R L S TA D

Boka din plats
info@narverket.se
www.narverket.se

Hos oss hittar du konferenslokaler för olika storlekar
och ändamål, stora som små!
Vi erbjuder även servering av lunch,
fika eller specialmat i samband med
bokning från vår lunchrestaurang.
Vi har dessutom gratis parkering & wifi
och möblerar efter era önskemål.
Se vår hemsida skoghallsfolketshus.se
eller kontakta oss på 054 - 51 55 00
för mer information
Välkommen till

Vi erbjuder råd och stöd om energieffektivisering för ditt företag och för en
hållbar framtid.
Det kan ge er lägre kostnader, större konkurrenskraft och starkare varumärke.
Kontakta oss gärna för mer information.
Du hittar oss på www.lansstyrelsen.se/varmland Söka energistöd.

Träffa oss på Företagssalongen.
Testa att andas i en regulator och
lär dig mer om undervattensvärlden.
Vi har kurser
som passar alla.
Välkomna!
www.karlstadsdk.com

H O T E L L • R E S TA U R A N G • K A F É • K O N S T • K O N F E R E N S

MÖTEN OCH KONFERENS
PÅ HERRGÅRDEN
Ulvsby herrgård erbjuder ett helhetskoncept för både det mindre mötet
och för den större konferensen.
Arbeta ostört i modernt utrustade
lokaler och låt oss ta hand om allt
annat. Krydda gärna vistelsen med
en aktivitet. Arbete, gruppkänsla och
gott liv – en lyckad kombination!

Välkommen att boka din
konferens redan idag!

+46(0) 565 140 10

www.ulvsbyherrgard.se

Årets stora
bandyfest!
Boltic-Gripen
Lördag 9/2
kl 13.15
Fri entré

Besök oss på
Företagssalongen
Kom och tävla med chans
att vinna biljetter till
Arvika Hamnfest 2019

Läs mer på ifboltic.com

Därför ska du välja stadsnät

Att ansluta sig till fiber är att framtidssäkra sitt företag. Koppar och ADSL är en föråldrad
teknik som inte är byggd för framtiden och som fasas ut mer och mer. Men varför ska man
välja just fiber och vad behöver man tänka på? Här får du svaren.
Det finns flera aktörer i dag som erbjuder
anslutning till fiber. Mest förmånligt är att ansluta
sig till ett öppet nät, som Karlstads stadsnät. Då
väljer ni själv vilka tjänster ni vill ha och betalar
bara för det ni behöver. Det är dessutom enkelt
att byta leverantör om ni som kund inte är nöjda.
En av fördelarna med Karlstads stadsnät är att
de har hela sin verksamhet i Karlstad, vilket innebär att de kan hålla en hög driftsäkerhet samt en
god och nära service.

Fem anledningar att välja stadsnät
1. Öppet nät - innebär att ni som kund slipper
låsa er till en tjänsteleverantör.
2. Ljusets hastighet - tack vare att stadsnätet bygger på fiberoptik är det ljus och inte
elektriska signaler som skickas i nätet.
3. Framtidssäkert - endast en bråkdel av
fiberns kapacitet används i dag.
4. Investering - i många fall ser man en
värdeökning på fastigheter som är anslutna till
stadsnätet.
5. Driftsäkert - fiber är mycket mindre
känsligt för väder och vind eftersom nätet är
helt nedgrävt under jord.

”INGEN MYT ATT VÄRMLÄ
Bengt Ejenmark brinner för
Värmland och Excel.
– Jag lämnade Stockholm så
fort jag förstod vad livet handlar
om. Det är i Värmland man ska
leva, det är livskvalitet.

NNINGAR ÄR TREVLIGA”
Vi är många som känner
honom som Ejen. Och
säkerligen är vi många
som fascinerats över hans
passion för Excel; detta
fantastiska verktyg som
skapar oändliga möjligheter för dem som har kunskapen om det. Men som
kan reta gallfeber på dem
som inte har den. Men då
finns ju Bengt.
Vi backar.
Bengts mamma är
uppvuxen i Karlstad och
på en udde i Fryken köpte
familjen en sommarstuga på 40-talet.
– När mamma träffade pappa flyttade de
till Stockholm och det är där jag har vuxit
upp, berättar Bengt. Men varje sommar
var vi i stugan. När vi blev fler i familjen
byggdes den ut till två parhus där mamma
ägde ena och min moster det andra.
Bengt bildade så småningom en egen
familj i Stockholm och även den spenderade somrarna på Soludden eller Södra
Välsäter som området heter.
– Under största delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som systemtekniker på Vattenfall. Jag höll reda på all
hårdvara. Det kan låta trivialt, men det var
ett hästjobb. Så jag skapade ett system för
alla datorer och skärmar inom hela Vattenfall – med ålder, ansvar, planering och
så vidare. Det var mycket statistisk och
uppföljning där Excel verkligen kom till

sin rätt. Det här var i början av 90-talet,
Windows barndom. Jag slet för att alla
skulle lära sig Excel, jag blev känd som
företagets Mr Excel.
När Bengt var 59 år drog Vattenfall ner
på personal och Bengt blev utköpt. Men
redo för ett pensionärsliv var han inte.
– Jag kände mig för ung och pigg, dessutom jobbade Gunilla fortfarande. Så jag
startade mitt företag Ejen Consulting.
– Men det är svårt att etablera sig i
Stockholm. Man drunknar i utbudet,
säger Gunilla, Bengts fru sedan några år
tillbaka.
De uppdrag Bengt gjorde var för gamla
bekantskaper och det var svårt att ta sig in
i den stockholmska företagsvärlden.
– År 2016 gick även Gunilla i avtalspension och den mesta tiden därefter har
vi spenderat vi i Kil. Mamma köpte ut

sin syster och byggde om sommarstugan
till ett hus 2004 och vi övertog det 2013.
Vi lämnade vår lägenhet och skaffade en övernattningslägenhet. Men det
blev högst 15 nätter per år och det bara
kostade. Så vi flyttade hit. Gunilla ville
flytta tidigare, hon har brunnit för platsen
och för Värmland sedan hon var här första
gången.
Huset ligger på en udde i Fryken. Utsikten är fantastisk. Gunilla beskriver känslan
av att sitta i en båt när hon ser ut genom
fönstren i vardagsrummet.
– Det här
är livskvalitet.
Man får nypa
sig i armen
ibland för
att se om det
verkligen är
sant, säger
Bengt om
smultronstället
från barndomen som
numer är hans
hem.
– Det är
fyra kilometer
till Kil och två mil till Karlstad. Det är
som att bo i Kungsängen, med Stockholmsmått mätt. Många på riksplanet
förstår inte att detta inte är att flytta ut
och avskärma sig från världen. Jag är lite
part i målet, men Karlstad är en väldigt
trevlig stad. Det är en perfekt stad där det
finns väldigt mycket fint. Många i storstan bär på en dröm, det är inte livet att
stressa på det här sättet, med långa köer
och långa dagar. Det vardagliga livet är
mycket enklare här, det är mycket lättare
att få kontakt med kunder och att själv
bli känd. En liten firma i Stockholm, det
krävs något speciellt för att bli känd där.

Här har många hört talas om mig och folk
känner igen mig nu.
När Bengt och Gunilla lämnade
Stockholm såg Gunilla att det fanns något
som hette Närverket. Bengt tog kontakt
med Jacob Lund och besökte sin första
Närverkslunch.
– Jag kände direkt hur enkelt det är här.
Det var väldigt positivt och välkomnande
och lätt att lära känna de här människorna. Det går ju att hitta alla typer av
människor även i Värmland, men det är
definitivt en större chans att få ett trevligt
möte med en
ny bekantskap
här, jämfört
med de flesta
andra platser
i landet. Det
är ingen myt
att värmlänningar är
trevliga. Och
människor
pratar så
vackert.
När Bengt
startade sitt
företag var
Officepaketet en självklar huvudsyssla.
Han är bra på samtliga program men det
är Excel han brinner för och är proffs på.
Han tror att det är ett verktyg som många
underskattar och han vill gärna visa dess
möjligheter.
– En vanlig kommentar är ”jag skulle
behöva kunna mer”. Jag försöker berätta
hur användbart det är. Rutnätet är ett bra
verktyg när man ska rita och till registerhantering är det oslagbart. Det många inte
känner till är pivottabeller och grafer. Du
kan göra egna uppföljningar i Excel.
Ända sedan Bengt var liten har han fascinerats av siffror och tabeller. Han hade

Bengts hus ligger intill Fryken. ”Man får nypa sig i armen ibland. Tänk att vi bor här nu.”

högsta betyg i matte under hela skoltiden
och multiplikationstabellen kunde han
redan innan han började skolan.
– Att leka med siffror och skapa serier
har alltid roat mig. Att se mönster och
avvikelser är min grej. Då kom Excel in
som ett perfekt verktyg. Jag blev förälskad
direkt programmet kom.
Bengt har sedan flytten varit en aktiv
närverkare och har varit med på flera Företagssalonger. Han beskriver Företagssalongen som ett av de bästa sätten att träffa
presumtiva kunder.
– Det är ett väldigt bra forum för utställare och besökare. Här får man verkligen
se hur mycket initiativ och framtidstro
det finns i Värmland. Länet är för de flesta
känt för den vackra naturen, Fröding
och Sven-Ingvars, men här finns väldigt
många teknologiska och tjänsteföretag.

Hur har du som stockholmare bemötts?
– Det har väl historiskt sett funnits
fördomar från en del stockholmare, att
de skulle vara lite finare och smartare än
folk från landet. Det har i sin tur påverkat
”lantisarnas” uppfattning om stockholmarna. För min del har jag har nog aldrig
känt mig som en typisk stockholmare och
jag har aldrig mötts med fientlighet. Jag
är en vanlig värmlänning i hjärtat och det
visar jag.

BENGTS FAVORITEXCELFUNKTION
Låsa första raden.
Under Visa – Lås fönsterrutor – Lås
första raden.
Detta går även att lägga till som
favorit i snabbgenvägarmenyn.

PROGRAM FÖRETAGSSALONGEN 31/1
KLOCKAN 11.30-11.50
FÄRJESTAD BK
Elitidrott – affärer – besöksnäring.
Lokal: Handelskammaren, plan 3
NYFÖRETAGARCENTRUM KARLSTAD OCH SOLEIL IT
Från nyföretagare till Di Gasell.
Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
SOLEVA OCH EMINENS
Clarity of mind. Lokal: Esias Tegnér, plan 3
FAKTUM
Gatutidningen Faktum & Näringslivet.
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
MATCH2JOB
Kompetensförsörjning. Lokal: Empiren, plan 4
KLOCKAN 12.10-12.30
RICVIDA
Hur kan jag få mer gjort? Lokal: Handelskammaren, plan 3
KONTENTO
Hur du marknadsför dig när 50% av alla svenska ogillar
reklam. Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
JAXBIRD
Mål och målstyrning, till vilken nytta?
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
INDUSTRIRÅD VÄRMLAND
Nybildade Industriråd Värmland minskar bristen på yrkesutbildade inom industrin. Lokal: Esias Tegnér, plan 3
KLOCKAN 13.00-13.20
IKEA
Människa och Miljö i Hållbarhet.
Lokal: Esias Tegnér, plan 3
LLC DESIGN
Vision –> Vardag. Lokal: Handelskammaren, plan 3
CLARAHÄLSAN
Tankens kraft. Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
ARK SYSTEMS
Digitalisera er verksamhet med SugarCRM.
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
DECISION BY HEART
Genererar din webbplats fler affärer?
Lokal: Empiren, plan 4

COACHCOM
Modigt ledarskap. Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
LEXICON
Lyckas leda i digital förändring.
Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
KBK
Vart är vi på väg och hur ska vi nå dit.
Lokal: Esias Tegnér, plan 3
QBIM
Affärsanalys i praktiken. Lokal: Empiren, plan 4
KLOCKAN 14.30-14.50
SUSTAINABLE BUSINESS CLEANTECH
Från Sverige till Afrika – export av värmländska, hållbara
innovationer. Lokal: Handelskammaren, plan 3
MINAVERAS
Harmoniska miljöer – kan vi sänka stressnivån med inredning? Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
ACTIV HÄLSA
Vad kan en medicinsk tränare göra för ditt företag och din
personal? Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
COOMPANION VÄRMLAND
Generationsväxling/Medarbetarövertagande – Affärsmodell.
Lokal: Esias Tegner, plan 3
BRATH
Bli en vinnare på Google. Lyft ditt företag till nästa nivå!.
Lokal: Empiren, plan 4
KLOCKAN 15.10-15.30
DLXA
Kommunikation. Lokal: Empiren, plan 4
NEW WAY
Medberoende på arbetsplatsen. Lokal: Esias Tegner, plan 3
NY I VÄRMLAND
Hemvändare som lösning på kompetensbristen.
Lokal: Carl Jonas Love, plan 3
MARELIN IP
Hur ni säkrar rätten att använda bolagets värdefullaste
ägodel! Lokal: Erik Gustaf Geijer, plan 3
KULLBERG EVOLUTION
Det börjar med människan.
Lokal: Handelskammaren, plan 3

KLOCKAN 13.40-14.00
ANYMOTION
Video som säljer – 5 fallgropar och hur du undviker dem.
Lokal: Handelskammaren, plan 3

Det går att föranmäla sig till samtliga föreläsningar.
Kontaktuppgifter till föreläsarna samt mer och
uppdaterad info finns på foretagssalongen.se

UTSTÄLLARE 11-16 ELITE STADSHOTELLET
Accountor Karlstad

Fortner IT

Kils Trä & Byggvaror

Region Värmland

Aktiv IT Partner

Folkets Hus Skoghall

Klövern

Reklamidé

Almi

Fotograf Erik Nygren

KN Radio

Scalateatern

Apecs Studentkonsulter

Frykenstrand

Kopparklint Utveckling

Scandic Arvika

Arianns

Färjestad BK

Lavamus

Selma Spa

Aspia

Företagarna

Lexicon

Smarteyes

Aspåsens Gård

Företagssalongen

Loka Brunn

Solsta Cykel

BBGruppen

Galleri Bergman

Länsstyrelsen

Solstadens Ekonomikonsult

Biltema

Grolls

Marilyn

Strokirk-Landströms

Bolist

Gruppresor

Match2Job

Städeriet

Bording

Grythyttans Gästgivaregård

Mediagruppen

Svanqvist Tryckeri

Boxconomy

Gränsetjänsten

Mingla Mobil

Svensk Företagsförmedling

Bulten Bike

Gustaf Fröding Hotell & Konferens

Måltidens hus

Swedol

Centrum Karlstad

Haga Hud & Fot

Nifa

Tappers Bryggeri

Clarahälsan

Hello Kommunikationsbyrå

Nobina

Telby Kommunikation

Coompanion Värmland

Hud & Kroppskliniken

Nobox

Thorén Business School

CX3

Hyrljud.nu

Nordea

Thorstensson Landin

DLXA

Hälsodynan

Nordic Solar

Ulvsby Herrgård

Dömle Herrgård

IKEA

NWT

Ulvsby Ranch

Ejen Consulting

Iloq

Närverket

Utec Sharp

Ekonomernas hus

Imagine IT

OK Värmland

Vildmark i Värmland

Ekonomipartner i Värmland

Jarnstam Coachning

O´Learys Bowling & Games

Westra Wermlands Sparbank

Eksköld tryck och profilprodukter

JOBmeal

Onestep IT

Xelent

Elgiganten

JustNu

Pactec

Yoga zone

Elite Hotels

Karlstad BK

Piczo

ErgonomiCenter

Karlstads Dykarklubb

Polarvarg

Ergospace

Karlstad Innebandyarena

QTYM

Exitpartner

Karlstads kommun Barn/ungdom

Racketcenter

Fakturan.nu

Karlstads kommun Näringsliv

RallyJonna

Forefront

Karlstads kommun Vård/omsorg

Real Advice

JOURNALISTRUMMET
11.20-12.00

NWT – Beatlesrummet, plan 3

12.00-12.40

Värmlandsbygden, Cicci Wik – Empiren plan 4

12.20-13.00

VF, Lena Fosselius-Peterson – Beatlesrummet, plan 3

13.10-13.50

Jonny Ohlsson Media – Beatlesrummet, plan 3

14.10-14.30

Värmlands Affärer, Tim Sterner – Beatlesrummet, plan 3

15.00-15.40

Sveriges Radio Värmland – Beatlesrummet, plan 3

Med reservation för förändringar.
För mer och uppdaterad info besök foretagssalongen.se

Söker du lokal?
Träffa oss på Företagssalongen!

klovern.se | karlstad@klovern.se

Den 12 september är det åter dags för Företagssalongen.
Veckan innan salongen får samtliga företag i Värmland
Affärsmagasin Värmland. Boka din annonsplats redan nu!
Sofia Telby: sofia@telbykommunikation.se eller 070-757 51 86

Vill du ställa ut, hålla en föreläsning eller har en passande idé?
Mässa – möten – föreläsningar på Elite Stadshotellet.
Jacob Lund: lund@foretagssalongen.se eller 070-683 56 89

