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Framgångsformeln 
stavas delaktighet

Maria Bredhammar, Maria Milton, Catherine Osbeck och Emma Westholm är kontorschefer 
på baks &co:s fyra kontor – i Eksjö, Vimmerby, Tranås och Linköping.

Kan ett inkluderande ledarskap vara nyckeln till en 
framgångsrik förändringsresa? Balans har besökt  
baks & co – byrån som tog hem titeln Årets framtidsbyrå 
2018. Parallellt med ett intensivt förändringsarbete  
ökade både tillväxt och lönsamhet.

text: Pernilla Halling  
foto: Erik Hellquist
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ET Ä R EN SOLIG VÅ R DAG när Balans 
besöker baks & co i Eksjö. Kontoret 
är beläget i en vacker tegelbyggnad 
i det gamla kasernområdet I 12 som 
nu hyser allt från spa–verksamhet 
och restaurang-
er till företag 
inom konsult-
branschen. Maria 

Bredhammar, som är kontorschef, 
tar emot i lokalerna. Väggarna är 
målade i gult, grönt, blått och ter-
racotta – och naturligtvis finns det 
en tanke. Det ska kännas välkom-
nande och livfullt, alltså långt ifrån 
strikt och grått. Att kunderna möts 
av just grönt när de är på väg ut är 
inte heller någon slump.

– Tanken är att den gröna färgen 
ska förstärka känslan av att proble-
met är löst, säger Maria Bredham-
mar.

Byråns kontor i Tranås, Vimmer-
by och Linköping är inredda enligt 
samma koncept.

Den här dagen är ledningsgruppen, som består av 
kontorscheferna från de fyra kontoren som också är 
delägare, samlad i Eksjö. 

– Vi är fyra tjejer, det är nog lite ovanligt, säger Maria 
Milton, kontorschef i Vimmerby.

Stämningen i gruppen är hög, 
det bubblar av energi och enga-
gemang. Och att känna glädje 
på jobbet är viktigt, betonar de 
alla fyra.

– Med arbetsglädjen kommer 
också prestation och engage-
mang, säger Maria Bredham-
mar. 

T I T L A R O C H H I E R A R K I E R ä r 
det  ingen på baks & co som fäs-
ter särskilt stor vikt vid. Över-
tygelsen om att framgångs-
formeln stavas delaktighet 
genomsyrar ledarskapet inom 
byrån. 

– Vi involverar hela perso-
nalen i utvecklingen av verk-
samheten. Bland annat har vi 

D
Årets framtidsbyrå 2018 -  

juryns motivering
”Med en tydlig affärsplan baserad på 

mod och nytänkande samt en genom-
tänkt kundstrateg har vinnaren ut-

vecklat affärsmodeller som attraherar 
såväl medarbetare som kunder. Byrån 
visar på ett föredömligt sätt, med in-

volverande och hållbart ledarskap, att 
en traditionellt bedriven verksamhet 
kan genomföra en förändringsresa 
och samtidigt öka både tillväxt och 

lönsamhet.”

Priset Årets framtidsbyrå delas ut i 
samband med FAR:s årsstämma. Priset 
syftar till att lyfta fram goda exempel 

som kan fungera som förebilder. 
#åretsframtidsbyrå

BYRÅN  
I SIFFROR
Grundades år:
2004 av Bo  

Axelsson och  
Kenneth Svensson.

Antal anställda:
60

Antal kontor:
4 (Eksjö, Linköping, 
Tranås, Vimmerby).

Omsättning tre  
senaste åren:

2016 - 06  35 645 tkr
2017 - 06  39 071 tkr
2018 - 06  46 447 tkr

Att känna glädje på jobbet 
är viktigt.
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projektgrupper som arbetar med olika 
frågor, till exempel en superuser–grupp 
när det gäller digitalisering, säger Maria 
Bredhammar.

Vikten av ett inkluderande ledarskap 
blev särskilt tydligt under den föränd-
ringsresa som startade hösten 2015. 

– Vi hade jobbat digitalt ett tag, men 
det spretade åt olika håll. Då samlade vi 
ihop oss och tog fram en strategi för hur 
vi skulle gå vidare, säger Catherine Os-
beck, kontorschef i Tranås.

– Och vi lyckades få med oss hela per-
sonalen på digitaliseringståget, tillägger 
Emma Westholm, kontorschef i Linkö-
ping.

SEDA N DESS H A R BA K S 2 4 .7 lanserats, en molntjänst 
där kunden loggar in och kan sköta sin ekonomi och ha 
koll på sina siffror i realtid alla dygnets timmar, alla da-
gar i veckan. Tjänsten bygger på Vismas programvara 
och det är ett helt kundanpassat koncept.

– Man behöver ju inte bygga något helt nytt, det här 
fungerar jättebra för oss, säger Emma Westholm. 

De flesta kunderna uppskattar möjligheterna som 

Ovan: Catherine Osbeck pratar 
jobb med Linda Svensson och 
Oskar Levin.
Mitten: Sugen på choklad?  
Varsågod!
Till vänster: Mod och nytänkande 
präglar baks & co.

Så löser vi 
ekvationen

Värdegrund
Värdegrunden ligger i de 
tre bokstäverna PEG, och 
har gjort det de senaste 
femton åren. P står för 

prestation, E står för 
engagemang och G står 

för glädje. Glädje ger 
automatiskt Engagemang 

och Prestation.

Devis
”Vi är inte som alla andra. 

Vi är mer som du!”

Prissättning
Allt mer fast prissättning, 
där det är tjänstens värde 

man betalar för. 

Medarbetarna
Involvera medarbetarna i 
utvecklingen av byrån, få 
dem att känna sig delak-
tiga. Nöjda medarbetare 

stannar kvar.

Rekrytering
Det är en utmaning att 

hitta rätt kompetens. När 
någon visar intresse, och 
personlighet och kompe-
tens är rätt tar vi tillfället 
och anställer, även om vi 
just då inte har behov av 

fler medarbetare.

Tjänster 
Erbjuder alla typer av re-

visions-, redovisnings- och 
rådgivningstjänster. Sam-
arbetar med advokatby-
råer och skatterådgivare.

Involvera. Se 
till att hela 
personalstyr-
kan är med på 
förändrings-
arbetet.

Ta hjälp. 
Våga ta hjälp 
av extern 
kompetens. 
Till exempel 
it-kompe-
tens.

Avsätt tid. 
Avsätt tid för 
förändrings-
arbete – det 
måste få ta 
tid.

1
2

3

Tre tips
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digitaliseringen innebär, men 
alla har inte kommit så långt 
själva i digitaliseringsproces-
sen.

– Då anpassar vi vårt erbju-
dande och ser vad kunden behö-
ver. Det tror vi är en styrka, säger 
Catherine Osbeck.

Samtidigt som förändringsre-
san pågått har baks & co fortsatt 
att växa, både organiskt och ge-
nom förvärv. Även lönsamheten 
har ökat. Bakom framgången lig-
ger ett stort engagemang för att 
hjälpa kunderna att uppfylla sina 
drömmar, men också tävlingsin-
riktade medarbetare som gärna 

tar sig an nya uppdrag.

O C H M Å L E T Ä R AT T F ORT SÄT TA växa. Men 
viljan att behålla den lilla byråns själ är fortfa-
rande en avgörande drivkraft.

– Vi jobbar och verkar som ”den lilla byrån”, 
både för kunder och personal. Det är viktigt, sä-
ger Maria Milton.###

Andra priser och 
nomineringar

Årets företagare         2012

Ett av Årets Gasellföretag  2016

Årets Framtidsbyrå                 2018

Årets Redovisningsbyrå        2018   
(nominerad Visma Awards)


