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Några ord från VD:n

Nytt rekordår för EdmoLift
Hos EdmoLift siktar vi inte bara högt – vi ser till att
nå målen också. Verksamhetsåret 2016/2017 är inget
undantag. Vi noterar ett nytt omsättningsrekord för fjärde
året i rad, och vi ser fram emot ett mycket spännande
år med bland annat en offensiv satsning i det nybildade
dotterbolaget EdmoLift Benelux BV.
Det gångna året innebar alltså rekord igen. Omsättningen steg
från ca 128 Mkr till ca 142 Mkr med en stabil och bra vinstnivå,
och allt är resultatet av en ren organisk tillväxt.
Det här ger en stor tilltro på vår förmåga att fortsätta utvecklas
och det nya verksamhetsåret kommer med all säkerhet att bli
minst lika framgångsrikt som det vi just summerat med en än
starkare tillväxt. Jag är också övertygad om att vi kommer att nå
vårt långsiktiga tillväxtmål på 300 Mkr i omsättning år 2020.
Allt detta är möjligt tack vare fantastiska medarbetare,
hängivna återförsäljare och trogna kunder. Jag vill rikta ett
stort och hjärtligt tack till er alla för ert engagemang under det
verksamhetsår som gått och jag ser fram emot många givande
affärer och möten under det år som ligger framför oss!
Ett särskilt tack – och ett stort grattis – vill jag även rikta till
vår ungerska återförsäljare Jouleing Kft som nyligen utsetts
till Årets återförsäljare av EdmoLift. Företaget har genom hårt
arbete vänt motgång till framgång och kan se tillbaka på ett år
som slutade med ett nytt försäljningsrekord.
Målmedvetna och engagerade återförsäljare som Jouleing Kft är
viktiga delar i EdmoLifts framgångar.

En viktig del i den fortsatta tillväxten räknar vi också med att
vårt nya dotterbolag EdmoLift Benelux BV ska bli. Det nya
bolaget ska utveckla marknaden framförallt i Nederländerna
och här ser vi en stor potential för tillväxt.
Redan från början har vi med oss duktiga medarbetare med lång
erfarenhet av våra produkter, av branschen och av kunderna på
plats.
Tillsammans med moderbolagets kunskap och resurser har
EdmoLift Benelux alla förutsättningar att nå målet när vi nu
än en gång spänner bågen och säger: inom fem år ska vi vara
marknadsledande i Nederländerna och ha minst 30 procent av
marknaden.
Avslutningsvis vill jag passa på att tillönska er alla en riktigt god sommar.
Se till att njuta av de fina dagar som ligger framför oss!

Anders Wahlqvist
VD EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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EdmoLift siktar högt i Nederländerna

I bilden, från vänster:
Vincent Demper (Vandenbos Groep), Tomas Edmo och Anders Wahlqvist (EdmoLift AB), Martin Quaedvlieg (Lift Quality BV), Paul Zijlmans (Affärsrådgivare), Andreas Fälldin (EdmoLift AB)

EdmoLift vill växa i Nederländerna. Det ska ske genom det
nystartade dotterbolaget EdmoLift Benelux BV och målet
är högt ställt – störst på marknaden inom fem år.
– Vi kan marknaden, vi kan kunderna och vi har ett ungt och
hungrigt team, så vi har goda förutsättningar att lyckas, 		
säger det nya bolagets vd Vincent Demper.
Det nya dotterbolaget har bildats genom uppköp av två
nederländska bolag, Vandenbos Groep och EdmoLifts
mångåriga återförsäljare Lift Quality BV.
– Lift Quality har varit vår återförsäljare i över 18 år, de stod
inför ett kommande generationsskifte och det kändes 		
naturligt för oss att ta över och på så sätt stärka upp
varumärket och organisationen inför framtiden, säger 		
EdmoLifts vd Anders Wahlqvist.
Lift Qualitys ägare Martin Quaedvlieg tar med sig sin gedigna
kunskap om den nederländska marknaden in i det nya bolaget
och är mycket optimistisk.
– Det här är en väldigt bra lösning, Jag har haft en mycket 		
bra relation med EdmoLift under många år och det nya 		
bolaget stärker oss och ger bra möjligheter att utvecklas, 		
säger Martin Quaedvlieg.
”Benelux” i namnet anger att Belgien och Luxemburg också är
marknader för bolaget, men fokus ligger på Nederländerna.

– Vi har försäljning i norra delen av Belgien idag, men
det är framförallt i Nederländerna som marknaden finns 		
med många stora industrier, och förhoppningsvis kan vi få 		
fler, säger Vincent Demper, som har lång erfarenhet från 		
branschen och länge arbetade för ett konkurrerande företag.
Nu får han ansvaret för EdmoLifts utveckling i Nederländerna
och för ett företag som idag har sex anställda, men som inom
kort räknar med att vara åtta.
– Vincent är en mycket dynamisk entreprenörstyp och vi är 		
övertygade om att han är rätt person att leda oss framåt, 		
säger Anders Wahlqvist.
En utmaning är att slå sig in hos systeminbyggarna som bygger
upp hela produktionslinor för olika industrier. Där är olika typer
av lyftar och tiltar ofta delar i linan och där vill EdmoLift växa
från dagens ganska låga nivå. Och Anders Wahlqvist har höga
förväntningar på det nya dotterbolaget:
– Målet är att vara marknadsledande i Nederländerna inom
fem år och ha minst 30 procent av marknaden.
Genom ett nära samarbete med direkt support från EdmoLift
i Härnösand, kan de tre bolagen inom Benelux tillgodose sina
kunders alla behov inom deras respektive klientområden.
Detta ger de tre olika bolagen möjlighet att etablera tillväxt
och att fortsätta leverera produkter av hög kvalitet med en hög
servicenivå.

NYHETSBREV
#34, juli 2017

Nya produktkatalogen ute nu!

EdmoLifts nya produktkatalog har börjat distribueras. Det
är en katalog som innehåller fler produkter än någonsin –
men också mer information och mer nytta till kunderna.
Katalogen är ett resultat av ett stort projekt med många
inblandade. Målet var att komma bort från tidigare format som
varit extremt kompakta och bitvis svårgenomträngliga.
– Syftet med en katalog av det här slaget är att nå ut		
med så mycket information som möjligt till våra kunder 		
och återförsäljare, säger Mikael Fernlund, försäljningschef 		
Norden. Vi har breddat vårt sortiment ordentligt och 		
det kräver helt enkelt lite mer plats för att kunna visa upp 		
alla produkter på ett bra sätt. Vi är stolta över att ha tagit 		
fram en katalog som ger både mer information och nytta till
kunderna.
Den nya produktkatalogen innehåller mer teknisk information
om produkterna än tidigare utgåvor, men här finns också en hel
del utöver ren teknisk data. Det handlar om allt från ergonomi,

normer och säkerhetsbestämmelser till en bra köpguide för
kunder som behöver exempelvis ett lyftbord, men har svårt att
välja rätt modell.
– Dessutom passar vi på att berätta mer om hur vi kan 		
hjälpa kunderna med specialanpassningar och tillbehör.
Det har blivit allt vanligare med olika typer av 			
speciallösningar så det är ett område som vi har stor 		
erfarenhet av, säger Mikael Fernlund.
Allt visas i en form som gör innehållet både överskådligt
och inbjudande. Hela katalogen finns både digitalt och i
pappersform på svenska och engelska. En digital version på
tyska är också på väg.
Den tryckta versionen av den nya katalogen har börjat skickas
ut till återförsäljare, men även till slutkunder som så önskat.
Katalogen går naturligtvis att beställa på vår hemsida, under
menyalternativet Support där den även finns tillgänglig för
nedladdning.

Vill du ha koll på det senaste inom lyftbordsbranschen?
Anmäl dig själv eller en kollega till vårt nyhetsbrev på www.edmolift.se/nyhetsbrev
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GER en framgångsfaktor för EdmoLift
EdmoLifts vision är att vara den mest innovativa aktören i
branschen och en partner i världsklass. Nycklar i arbetet för
att nå dit är bokstäverna G-E-R.
– Glädje, Engagemang och Respekt är vår värdegrund, det 		
är ord som ska förknippas med oss i alla lägen, säger vd 		
Anders Wahlqvist.
När EdmoLift började arbetet med att formulera sin värdegrund
fann man att det var mycket i den befintliga företagskulturen
som var värt att både värna och utveckla. Här fanns redan
arbetsglädje, korta beslutsvägar och en trygg stämning som
uppmuntrade initiativkraft och helhetsansvar – många av de
goda egenskaper som förknippas med ett välskött småföretag.
Målet för värdegrundsarbetet har därför varit att sätta ord på
och lyfta fram dessa framgångsfaktorer för att ta med sig den
goda småföretagskulturen när EdmoLift nu växer.
Och orden som EdmoLift tar med sig och som ska genomsyra
hela verksamheten är alltså Glädje, Engagemang och Respekt.
Att fortsätta vara den öppna och positiva arbetsplatsen där alla
trivs och känner att de kan bidra till helheten är väldigt viktigt,
menar Anders Wahlqvist:
– I förlängningen handlar det om det här: om vi har roligt 		
på jobbet så gör vi ett bättre jobb, gör vi ett bättre jobb så blir

vi mer framgångsrika och företaget gör ett bättre resultat – 		
och då blir ju jobbet ännu roligare.
Efter att tidigare i år ha börjat implementera den nya
värdegrunden fortsätter nu arbetet.
Arbetet leds av en styrgrupp och utöver denna finns åtta grupper
som består av anställda från olika avdelningar och nivåer inom
företaget. Grupperna har träffats och diskuterat vad som kan
förbättras.
– Det har blivit många häftiga möten med bra samtal och 		
högt i tak. Att alla är så trygga i sina roller så att vi kan 		
sitta runt ett bord och ge och ta feedback – både positiv och 		
konstruktiv – det är den största aha-känslan för mig hittills,
säger Anders Wahlqvist. Det är viktigt att vi klarar det här. 		
Det är ju viktigt även för mig att jag får konstruktiv feedback
på mitt ledarskap.
Under 2017/2018 kommer EdmoLift också att ta sitt nya
lönesystem i drift, och där är de nya kärnvärdena integrerade.
Målet är att få alla att känna att de kan bidra med något.
Glädje, Engagemang och Respekt är också det som ska prägla
arbetet ut mot kunderna och här handlar det om att fortsätta att
vara en pålitlig och lojal leverantör som alltid håller toppkvalitet
på produkterna och är positiv och initiativrik i alla kontakter.
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Kolla in lyftar och tiltar på vår YouTube-kanal!

Besök vår youtubekanal på WWW.YOUTUBE.COM/EDMOLIFTWEBMASTER

sättet att visa funktionen för och möjligheterna med en produkt
eller ett tillbehör.

Du har väl inte missat EdmoLift på Youtube? Företaget
lägger löpande ut nya produktfilmer och har sedan starten
över 200 000 visningar på sina filmer.
– Jätteroligt att så många har upptäckt den här kanalen, 		
säger Hans Skoog, ansvarig för marknadsföring på EdmoLift.
Det här är definitivt något vi kommer att fortsätta med.
EdmoLifts youtube-kanal startade redan i januari 2010 och
ambitionen är att det ska finnas en film för varje produkt
i sortimentet. Eftersom många produkter är visuellt sett
snarlika hade det kanske fungerat att göra en film för varje
produktgrupp, men det tycker Hans Skoog inte är någon bra
lösning.

®

– Filmerna kan fylla en viss funktion som utbildnings-		
hjälpmedel, men framförallt har de visat sig vara ett bra 		
sätt att marknadsföra EdmoLifts produkter och visa vad de 		
kan göra, säger Hans Skoog.
Och allt fler får alltså upp ögonen för Youtubekanalen
EdmoLiftWebmaster. De senaste klippen visar produkterna
Pallet Buddy och PL 2002. Därmed är antalet publicerade filmer
uppe i drygt 70 och har sammanlagt omkring 4 000 visningar
varje månad.

– Vi tar inga genvägar. Kunden ska känna igen sig direkt när
de ser filmerna och vi gör hellre lite extrajobb för att det ska
bli bra.
Youtube-filmerna är ett bra komplement till manualer och
produktkataloger – ibland är rörlig bild helt enkelt det bästa

Årets återförsäljare 2016/2017
Ett stort grattis till vår återförsäljare i Ungern, Jouleing
Kft som har utsetts till Årets
återförsäljare för andra gången.
Trots motgångar har företaget,
genom hårt och hängivet arbete,

lyckats återfå sina krafter och nått
ett nytt försäljningsrekord.
Vi är mycket nöjda med och imponerade över deras arbete, hedrade
över att vara en del av deras
affärsverksamhet och vi ser fram
emot det fortsatta samarbetet.

Jouleing Kft, från vänster:
György Rakonczás, Robert Duchony, Éva Sulykos, Daniella Horváth
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Lyft- och
tiltlösningarna ska
bli ännu bättre

Hans Vikström i EdmoLifts prototypverkstad

Kopplingen mellan god arbetsmiljö och lönsamhet blir allt
tydligare för många arbetsgivare. Det märks inte minst på
marknaden för ergonomiska lyftlösningar som fortsätter
att växa kraftigt. EdmoLift ligger i framkant när det gäller
lyft- och tilthjälpmedel, och siktar nu på att utveckla sina
produkter ytterligare.
Efterfrågan ökar mycket hos bilindustrin och dess underleverantörer där arbetet vid monteringslinjerna innebär många
lyft för medarbetarna, både vid arbete med mindre enheter och
vid slutmontage.
Men även inom förpackningsindustrin har medvetenheten
om ergonomins betydelse ökat. I alla branscher där moment
med ipackning och urpackning ur pallar och boxar är vanligt
förekommande ökar efterfrågan på lyft- och tiltprodukter,
som gör att medarbetarna kan göra lyften i rätt höjd och så
skonsamt som möjligt.
– Allt fler arbetsgivare ser kopplingen mellan god ergonomi 		
och färre sjukskrivningar – och i förlängningen bättre lönsamhet, säger EdmoLifts konstruktionschef Hans Vikström.
Man tänker till mer när det gäller arbetsmiljön och det här 		
är en utveckling som har pågått under en längre tid.

Det ergonomiska fönstret
är ett centralt begrepp inom
ergonomi och det betecknar
det läge där kroppen arbetar
bäst och mest skonsamt vid
exempelvis ett lyft. Förenklat
vill man utföra arbetet
nära kroppen och ungefär i
midjehöjd.
EdmoLifts lyft- och
tiltlösningar är konstruerade
för att kunna låta arbetet
utföras i det ergonomiska
fönstret. När produkterna ska
utvecklas handlar det i första
hand om att göra dem ännu
mer justerbara och flexibla.
– Det handlar om att kunna anpassa exempelvis arbets-		
höjden inom ett ännu större spann, men vi siktar också 		
på att göra kraftigare och stabilare lyft- och tiltlösningar
som klarar större laster, säger Hans Vikström.
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PRODUKTUPPDATERINGAR

Byte av manöverdon,
skyddsramshörn och
plasthjul
Järnankar tillbaka på EdmoLift
EdmoLifts konstruktionsavdelning förstärker. Det är
Rickard Järnankar som återvänder till företaget i rollen
som utvecklingsingenjör. Fokus ligger på utveckling och
förbättring av produkterna.
Rickard och EdmoLift har ett samarbete som går långt
tillbaka. Han har arbetat i två omgångar i företaget, den första
anställningen började han redan som mycket ung under tidigt
2000-tal. Efter två längre perioder som maskinkonstruktör på
konsultbasis återvänder han nu som 35-åring med många nya
erfarenheter, men samma energi och nyfikenhet som tidigare.
Vad är det som lockar?
– Arbetsuppgifterna! Utveckling, det är ju det som är kul. 		
Att få vara med och ta fram lösningar från början, att 		
utforma produkterna – det ska bli väldigt roligt.
Vägen tillbaka till EdmoLift började med ett uppdrag för ett
år sedan, ett uppdrag som enligt Rickard var ”jäkligt kul helt
enkelt”.
När det var över konstaterade konstruktionschef Hans
Vikström att det fanns många fler intressanta uppdrag inom
företaget och erbjöd en fast tjänst. Och till slut sa Järnankar
alltså ja till en tredje resa med EdmoLift.
– Fantastiskt roligt, det är en otroligt duktig kille som vi 		
får med oss! Rickard är en klurig uppfinnartyp som 		
kommer med många nya och bra idéer. Han passar perfekt i
den här rollen, säger Hans Vikström.
Vikström och EdmoLift hoppas att den nya
utvecklingsingenjören också ska driva internutvecklingen,
men först och främst handlar det om ett antal väldigt konkreta
projekt som rör utveckling och förbättring.

– Det är en befintlig produkt som vi ska förbättra och 		
sedan har vi ett utkast till en helt ny produkt. Den är 		
bara på skisstadiet så jag vill inte säga så mycket ännu, men 		
tanken är att återanvända många av våra lösningar som 		
funkar bra och använda dem i en ny produkt, säger Rickard 		
som redan arbetar på sin nya tjänst samtidigt som han 		
avslutar befintliga uppdrag och avvecklar den egna firman.

YTTERLIGARE FÖRSTÄRKNING
Men Rickard Järnankar är inte den enda förstärkningen på
konstruktionsavdelningen. Den 1 september börjar även
Andreas Modig som konstruktör hos EdmoLift.
Andreas kommer närmast från en anställning på Saferoad
Birsta, den ledande tillverkaren av bro- och vägräcken, och
kommer i sin nya roll att rita specialanpassningar av EdmoLifts
produkter utifrån kundernas önskemål.
– Speciallösningar är en sektor som fortsätter att öka så vi är
väldigt glada över att få in Andreas i organisationen, säger 		
Hans Vikström.

FAKTA: Rickard Järnankar
ÅLDER:
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GÖR:

Ny utvecklingsingenjör på EdmoLift

FAMILJ: Sambo och två barn

”Fritid har jag nästan inte haft på slutet. Men musik
		är ett stort intresse. Tidigare spelade jag själv, nu 		
lyssnar jag helst.”
FRITID:

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Sverige, tel: +46 (0)611-837 80, e-post: b2b@edmolift.se, webb: www.edmolift.se

