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Management- och IT-konsultbolaget 
som tänker lite annorlunda.
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VD HAR ORDET
”Vilket grymt ös!”
Citatet kommer inte från en av våra medarbetare på sedvanlig efterfest 
efter någon av våra fester – även om det är relevant och normalt förekom-
mande – utan citatet kommer från många av våra besökare som sitter i 
receptionen i några minuter och bevittnar myllret, skratten, möjligheterna, 
prestigelösheten och lagkänslan som definierar oss. 

För mig har det alltid varit en dröm att spela i ett band. Inte för att jag 
egentligen haft någon ambition om att bli bra på att spela ett instru-
ment, utan för att ett band för mig är det mest konkreta uttrycket för en 
fungerande och välmående grupp. I ett band kompletterar medlemmarna 
varandra, för att det är så de får till den kompletta teamleveransen. Hela 
bandet levererar på topp, och med glädje, för att de får ägna sig åt det de 
älskar och brinner för. Jag inser nu att jag faktiskt spelar i ett band, men i 
en annan form. På Claremont har vi hundratals kompetenta medarbetare 
som brinner för det de gör, och det är när vi alla jobbar tillsammans som 
resonansen blir total. Det är när våra kunder upplever vårt engagemang, 
vår stabila leverans och vår närhet som de blir vad vi brukar kalla ”raving 
fans”. 

Jag är stolt över att vara med och bygga ett företag som utvecklas som vi 
gör. Tillsammans skapar vi möjligheter som gör att vi kan springa snabbt 
framåt. Men det kräver mod. Förra året investerade vi åtskilliga miljoner 
i affärsutveckling, och startade många nya satsningar med både nya och 
befintliga ledare. Glädjande nog i Management- och IT-konsultbranschen 
är många av våra nya ledare kvinnor. Effekten är omedelbar: vi kan kon-
statera att från slutet på 2016 till början på 2017, har vi rekryterat 42 % 
tjejer. Inte illa i en bransch där det går mindre än en tjej på fem möjliga 
kandidater. Det sista vi gjorde innan årsskiftet var att bolagisera fyra nya, 
hungriga dotterbolag med spännande erbjudanden till marknaden – och 
inom kort kommer vi kunna bolagisera några till. 

Marknaden är fortsatt väldigt het, även om vi som varit med ett tag börjar 
se järtecken i skyn när en högkonjunktur går mot ”all-time-high”. Vi tror 
dock på ett gott klimat för vår bransch även under 2017, och vi kommer 
att vara fortsatt framåtlutade i vår utveckling. Vårt långsiktiga mål på 
Claremont är att bli ett av marknadens mest åtråvärda företag, både för 
kunder och medarbetare. Det är ett hårt men kul arbete som blir så mycket 
lättare av att vi har ett ”grymt ös” som normalläge!
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VI ÄR CLAREMONT

O
m du någon gång varit på en riktigt bra 
konsert, så minns du sannolikt känslan som 
infann sig i kroppen. Den där känslan du ald-
rig riktigt kunde sätta ord på, men som var 
så framträdande att du nästan kunde ta på 
den. Känslan av gemenskap, och att vara en 
del av något större.

Om du någon gång varit med i ett band, så vet du att den 
där känslan inte är den lättaste att förmedla. Att nervo-
siteten och nyfikenheten inför uppgiften går hand i hand, 
men att när första tonen tas och publiken tystnar, är ni 
tillsammans en del av det där stora.

Om du någon gång ställts inför en utmaning, så vet du att 
det inte alltid är enkelt. Vår resa från att spela i garaget, 
till att idag ha en egen arena har varit lång och inte alltid 
gått spikrakt uppåt. 

Det har funnits stunder när vi trott att vår kreativitet skul-
le mattas av, men under årens lopp har vi med hjälp av 
nytänkande och mod istället blivit en klassiker att räkna 
med. 

Att Claremont är en klassiker betyder inte på något sätt 
att vi endast har en melodi, tvärtom strävar vi alltid efter 
att utveckla vårt samspelade maskineri för att skapa nytt. 
Tack vare våra starka visionärer, pragmatiker, strateger 
och genomförare kommer vi alltid att fortsätta framåt och 
aldrig nöja oss med något annat än högsta volym.

Vi har testat gränser, ifrågasatt och utvecklats. Vi har defi-
nierat och realiserat, och likt ett riktigt bra band, på en rik-
tigt bra konsert lyckas vi leverera känslan av gemenskap, 
för vi vet att vi är en del av något större. Vi är Claremont. 
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”Vi tror att glädje skapar framgång. Min drivkraft 
ligger i att jag varje dag får göra det jag brinner för!”
– Felicia Falck
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Nettoomsättning  
Omsättningstillväxt, % 
Omsättning per medarbetare, tkr
Rörelseresultat, tkr
Resultattillväxt, %
Rörelsemarginal, %
Genomsnittligt antal medarbetare

226 613
22 %
1 273

31 409
50 %
14 %

178

2015 2014 2013 20122016

185 343
24 %
1 220

20 983
27 %
12 %

152

149 555
30 %
1 289

16 529
53 %
12 %

116

115 097
77 %
1 387

10 800
96 %
11 %

83

265 260
17 %
1 275

34 711
11 %
14 %

208

Flerårsöversikt

2016 visar på fortsatt tillväxt för Claremont. Omsättningen uppgick till 265 mkr och ökade med 17 % jämfört med föregå-
ende år. Rörelseresultatet var 35 mkr, en ökning med 11 % från föregående år. 

Vi satsade stort på affärsutveckling under 2016, vilket bland annat resulterade i att vi kunde presentera fyra nya bolagise-
rade erbjudanden vid årsskiftet till 2017. All tillväxt sker organiskt. Det är vår bolagiseringsstrategi och tron på individen 
som tillsammans med vår samverkanskultur utgör vårt fundament för tillväxten.  

Under åren 2012 till 2016 har rörelseresultatet mer än trefaldigats, och omsättningen har under samma period ökat med 
130 %. Rörelsemarginalen har också ökat, från 11 % 2012 till 14 % 2016.

Trots den rådande högkonjunkturen har vi lyckats väl med att rekrytera kompetenta medarbetare - antalet medarbetare 
ökade under året med 30 %. Genomsnittligt antal medarbetare under året var 208, medan det vid utgången av 2016 var 
233. 

Omsättningen per medarbetare är fortsatt hög. Under 2013 beslutade vi oss för att förstärka sälj- och rekryteringstea-
men för att möjliggöra tillväxt, vilket påverkade omsättningen per medarbetare något. Men vi har lyckats med en till-
tagande ökning i kombination med tillväxttakten, och kan se att Claremont åter stabiliserats vid samma nivå som tidi-
gare.

Bristen på jämställdhet i IT-branschen har länge varit ett problem för hela sektorn, och det ställer höga krav på oss som 
arbetsgivare. Vi anser att vi har ett stort ansvar i jämställdhetsfrågan, och jobbar aktivt för att vara en attraktiv arbets-
givare för såväl män som kvinnor. Av ökningen i antalet genomsnittliga medarbetare från 2015 till 2016 utgjordes 30 % 
av kvinnor. Totalt sett ökade andelen kvinnor av genomsnittligt antal medarbetare från 21 % 2015 till 23 % 2016.

”Tack vare att vi satsade stort på affärsutveckling under 
2016, lyckades vi vid årsskiftet till 2017 bolagisera hela 
fyra nya erbjudanden. Vi avancerar snabbt, vilket gör det 
väldigt kul att vara med på den här resan.”
– Anna Salomon-Sörensen, CFO
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De två senaste åren har vi varit med och transformerat byn 
Kannankudi i södra Indien. Under våren 2016 åkte vi dit 
och fick se förändringen med våra egna ögon. Vi är impone-
rade över hur långt invånarna i byn tagit sig, och vi är stolta 
över att ha hjälpt dem dit!



Claremont är en stabil leverantör, som står väl rustad för 
att ge våra kunder verkligt och strategiskt stöd för att ta 
sig dit de behöver. Vi hjälper våra kunder genom hela den 
digitala förändringsresan – vi tar fram strategi, vi genom-
för och vi förvaltar. För oss är det långsiktiga partnerska-
pet med kund en hörnsten i vår framgång, samt det som 
gör att vi älskar vårt arbete. Vi ser möjligheten att fördjupa 
oss i våra kunders affärer och affärsmodeller som något 
av det roligaste som finns.

VARFÖR CLAREMONT 
Eftersom vi besitter kunskapen om vad som faktiskt är ge-
nomförbart, kommer vi aldrig lova våra kunder något vi 
inte kan hålla. I allt vi gör tar vi med oss det vi kan från 
igår, det vi lär oss idag och det vi vill göra imorgon. På så 
sätt lyckas vi ta fullt ansvar, hålla oss nyfikna, men ändå 
vara realistiska.

De företag som väljer oss får inte bara specialistkompe-
tens i form av en konsult, utan de får hela Claremonts 
kraft – det tror vi gör hela skillnaden. Kundens affär är 
vår passion. 

C
laremont är ett Management- 
och IT-konsultbolag med fokus 
på att hjälpa våra kunder att 
lyckas med sin digitala resa. Vi 
är säkra på att alla företag kom-
mer behöva göra den resan för 
att kunna möta framtiden. För 
att säkerställa att våra kunder 
på ett effektivt sätt kan ta kli-
vet in i den digitala verkligheten 
utan att äventyra sin konkurrens-
kraft, finns vi med hela vägen. Vi 

särskiljer oss på marknaden genom att leverera team som 
förstår att man behöver kombinera verksamhetsförståelse 
och IT-expertis med kundfokus.

När vi talar om digital transformation är det helt centralt 
att sätta kunden i fokus. Vi tror att kunden själv måste få 
ta beslutet om vad, hur och när. Men vi vet också att det 
är vi som har kompetensen att hjälpa dem att navigera dit 
de vill. För att nå framgång idag behöver vi ha förståelse 
för att gränsen mellan fysisk och digital kanal har suddats 
ut. Nu handlar det om att driva den digitala affären framåt 
och skapa konkurrensfördelar. Allt för att skapa en sömlös 
användarupplevelse där affär, teknik och människa är i 
symbios. 

Vi har lyckan att få vara i centrum i ett skede som för-
ändrar vår värld mer än den någonsin förändrats förut. 
Förändringen sker i accelererande hastighet vare sig man 
är beredd eller inte, så det är hög tid att agera för  att 
säkerställa sin överlevnad, och på så sätt framtidssäkra 
affären.  Det kan vara utmanande att möta denna föränd-
ring. Vi har metoder för att ta oss an dessa utmaningar på 
ett strukturerat och genomtänkt sätt, oavsett vilken digital 
mognad kunden har uppnått. 

HUR VI HJÄLPER 
VÅRA KUNDER
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2008
Claremont äntrar konsultscenen! 
Med ett löfte om att bli en etable-
rad spelare på marknaden som gör 
skillnad. På riktigt. Våra kunder vill 
snabbt ha mer av oss och vår tillväxt 
tar ordentlig fart. Vi bygger ett Cla-
remont där vårt entreprenörskap blir 
vårt driv och våra värderingar vår 
själ.

2009
Finanskrisen slår till med full kraft! 
Men den starka och tydliga position 
vi tagit på marknaden gör att vi, 
trots dystert klimat, generar vinst 
och står starka tillsammans med 
våra kunder. 

2016
Vi belönas återigen för vår starka 
tillväxt och lönsamhet genom titeln 
Superföretag. Året har varit bety-
delsefullt av flera anledningar; vi 
har affärsutvecklat vilket resulterat 
i fyra nya erbjudanden som möj-
liggör att vi än starkare kan stötta 
kunderna under deras digitala resa. 
Vi positionerade oss bland giganter-
na på marknaden och har etablerat 
partnerskap med några av Sveriges 
främsta varumärken.

2016

2015
Hat trick! För tredje året i rad utses 
vi till Gasellföretag av Dagens Indu-
stri och belönas dessutom med titeln 
Superföretag av Veckans Affärer. Vi 
har under året förstärkt Claremonts 
erbjudande inom digital transforma-
tion och tagit oss till ett läge där vi 
kan stötta våra kunder i ett tidigare 
skede som strategisk partner. Vi vet 
att vi är på rätt väg när vi än en gång 
lämnar ett rekordår bakom oss.

5 

CLAREMONTS RESA HITTILLS

2010
Vi tar nästa steg i vår erövringsresa. 
Vi konsoliderar varumärken och kul-
tur och lägger grundstenarna för vår 
koncern. Och våra satsningar lönar 
sig. Vi dubblar vinsten från föregå-
ende år och första steget att bli en 
”underdog” i konsultbranschen är 
taget!

2013
Claremont utses till Gasellföretag av 
Dagens Industri! Därmed bekräftas 
det vi medarbetare redan visste; att 
Claremont är ett av Sveriges mest 
snabbväxande företag med kvalitet 
och lönsamhet i toppklass! Vi kon-
staterar stolt att världen omkring oss 
börjar känna till vårt varumärke.

2011
Vår bolagiseringsstrategi hjälper oss 
att lyckas i vår expansion! Vi lanse-
rar medarbetarutvecklingsprogram-
met – vår egna ledarskapsutbildning 
för medarbetarna där Claremonts 
kultur är central. Och, våra kunder 
upplever att vi levererar så högt vär-
de att vi än en gång dubblar vinsten 
från föregående år! 

2012
Claremont bryter igenom 100-mil-
jonersvallen i omsättning! Begrep-
pet ”underdog” är ett faktum och vi 
betraktas nu av våra kunder som en 
stabil implementationspartner. För 
tredje året i rad dubblar vi vinsten 
från föregående år och nästa steg är 
självklar - att bli en etablerad spela-
re på konsultmarknaden i Stockholm.

2014
För andra året i rad utses vi till Ga-
sellföretag av Dagens Industri! Vi 
bryter 200-miljonersvallen med ut-
märkt vinstmarginal vilket ger oss 
möjligheten att investera i den två-
åriga transformationen av byn Kan-
nankudi, Indien. Vi står rustade inför 
nästa steg; att komma in i ett tidigt 
skede hos kunderna – där vi förut-
om att svara på ”hur” även hjälper 
till att svara på ”varför”. En mycket 
spännande förflyttning!
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Vi fortsätter bygga vår framgång genom att våra medarbetare kon-
stant levererar bästa möjliga kvalitet hos våra kunder. Detta leder till 
att våra kunder och marknaden som helhet vill ha mer av oss. För oss 
är kunden central och viktig och ska därmed alltid prioriteras. Så för 
att kunna fortsätta växa som vi gör, utan att ändra fokus, använder 
vi bolagisering som tillväxtstrategi. På så sätt har vi både det lilla 
bolagets smidighet och det stora bolagets muskler. 

Vi har skapat ett Claremont där våra medarbetare är entreprenörer, 
så att vår bolagiseringsstrategi gynnar oss alla – vi finner vår moti-
vation i att få utveckla affärer mot vad marknaden vill ha. Vi har vår 
samhörighet i dotterbolagen och tryggheten i hela Claremont. Vår bo-
lagisering tillsammans med behovet som digitaliseringen ställer på 
innovativa lösningar, lockar även morgondagens entreprenörer direkt 
från högskolorna. Vi välkomnar dem att prova sina vingar hos oss 
för att vi ska kunna bibehålla ett nytänkande, och ligga i framkant 
genom våra medarbetare, för våra kunder. 

Tillsammans med våra kunder har vi en samlad kraft att ta oss an 
framtiden. Vi samarbetar över hela Claremont för att utveckla våra 
kompetenser och på så sätt möta det kunden faktiskt behöver, i tek-
nisk såväl som strategisk verksamhet. Att vi kan leverera helhetslös-
ningar är en förutsättning för att bygga de partnerskap som vi ser 
som en av våra största framgångsfaktorer.

Det är en kombination av allt detta som gör att vi kan ta helhetsgrep-
pet kring kundens digitala förändringsresa. 

BOLAGISERING, 
ENTREPRENÖRSKAP 
OCH SAMARBETE



Vi lyckas med vår tillväxt tack vare vårt 
engagemang och entreprenörskap. Det är 
genom vårt samarbete över hela bolaget 
som vi lyckas göra kundens affär till vår 
egen.
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KLÄDPRODUCENTEN SOM LEVERERAR LIKA 
KVALITATIV SERVICE ONLINE SOM OFFLINE 
J. Lindeberg är en svensk klädproducent som har fun-
nits sedan 1996. Johan Lindeberg grundade bolaget med 
tanken att utmana normen inom modeindustrin och golf. 
Idag har J. Lindeberg expanderat och finns världen över, 
och producenten tilltalar allt från ungdomar till sofisti-
kerade affärsmänniskor.

UTMANING
Uttrycket ”tid är pengar” passar i många sammanhang, 
men det är sällan så träffsäkert som i klädbranschen. Om 
man inte är så insatt, kan man lätt tro att man skulle få 
en andningspaus i samband med att en kollektion släppts. 
Men tvärtom så är producenterna redan igång att skapa 
nästa års kollektioner när de precis lanserat denna sä-
songs – det är en avgörande framgångsfaktor att leverera 
varor i tid. 

J. Lindeberg har en utmaning i att snabbt kunna mark-
nadsföra sina produkter online med hög kvalitet på pre-
sentation och information, och samtidigt bibehålla den 
kvalitativa service de är kända för i butik. För att de skall 
lyckas med sin digitala affär, är de tvungna att hitta en 
lösning där det är lika enkelt för konsumenten att hitta rätt 
plagg och klicka på köp-knappen, som att hålla plagget 
i sin hand och gå till kassan. Det må låta simpelt, men 
med ett brett produktutbud, ständig tidspress och manu-
ella processer, är det långt ifrån enkelt. J. Lindeberg sökte 
en partner som kunde hjälpa dem att ta fram ett hållbart 
stöd för lansering av nya produkter i sina digitala kanaler, 
och valde Claremont.

LÖSNING
Lösningen som J. Lindeberg ville ha hade ett antal krav; 
den skulle klara deras komplexa lanseringsprocess, sam-
tidigt som den även skulle ta hänsyn till flera avdelning-
ars ansvarsområden. Den skulle också kunna skalas upp 
och ner vid behov, samt göra det enkelt för redaktören av 
e-handeln att lansera nya artiklar.

Det krävdes en tydlig process för att hantera produktlanse-
ringar. Processen skulle ha förbestämda regler som skulle 
syfta till att göra det enkelt att förstå vem som gör vad och 
när. Claremont har hjälpt J. Lindeberg att hitta rätt väg 
framåt för att lösa dessa utmaningar.

RESULTAT
Problemet som J. Lindeberg stod inför är långt ifrån unikt, 
skillnaden ligger dock i att de faktiskt tagit beslutet att in-
vestera i sin digitala affär. Idag saluför J. Lindeberg hund-
ratals produkter i otaliga utföranden online, och utöver det 
har de dessutom idag fyra stora produktlanseringar per år.

Den nya lösningen kommer att ge J. Lindeberg bättre kon-
troll över hur de presenterar sina produkter i samtliga för-
säljningskanaler, och den kommer också att snabba upp 
time-to-market. J. Lindeberg kommer under den komman-
de utrullningen även att spetsa till sina verksamhetspro-
cesser samt bygga en plattform som är redo för alla nya 
utmaningar som digitaliseringen kommer att föra med sig.

KUNDCASE
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Swedish Standards Institute är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige. Eftersom  SIS 
erbjudande och verksamhet till största delen är informationsbaserad, är digitalisering avgörande för organisationens 
framtid.

DIGITAL OMSTÄLLNING 
– FULLT GENOMFÖRBAR, OAVSETT UTGÅNGSLÄGE

UTMANING
Alla talar om digitalisering, men det är inte alla som lyck-
as genomföra den. För SIS har digital omställning varit en 
högt prioriterad fråga det senaste decenniet. Trots viljan 
har de inte lyckats genomföra de förändringar som krävts 
för att kliva in i den digitala förändringsresan. En av ut-
maningarna som SIS stötte på var att digitalisering endast 
hanterades av IT, istället för att hanteras tillsammans med 
övrig verksamhet. 

Organisationen som helhet var inte van att driva stora 
projekt, och historiskt sett har initiativen varit spridda 
som öar. Den komplexa IT-miljö som SIS befunnit sig i har 
försvårat både helhetsperspektivet och utvecklingsarbe-
tet, vilket i sin tur skapat utmaningar för IT att leverera 
enligt resten av verksamhetens förväntningar. Listan med 
förbättringsåtgärder har således bara blivit längre, och en 
digital förflyttning till slut känts övermäktig. 

KUNDCASE

LÖSNING
När SIS lyfte frågan från IT och valde att involvera hela 
sin verksamhet i digitaliseringsfrågan kunde de äntligen 
påbörja sin resa. Med fokus på kundernas upplevelse och 
förväntningar, samt de utmaningar och möjligheter digi-
taliseringen innebär för branschen i stort, kunde SIS defi-
niera vad digitalisering innebär för just dem. Huvudfrågan 
landade i vad SIS behöver för att kunna behålla sin kon-
kurrenskraft i framtiden, och med det som grund blev di-
gitaliseringen högt prioriterad för såväl medarbetare, som 
ledning och styrelse.

När de definierat vad gick de vidare med hur. Hur skulle 
genomförandet se ut? Och hur skulle det hänga ihop? För 
att kunna möta de höga förväntningar som ställs kom de 
fram till att de behöver ha effektivitet som utgångspunkt. 
För att vara just effektiva blev det kritiskt att flera stora 
projekt måste kunna löpa samtidigt. För att nå framgång 
tog man fram ett strukturerat helhetsperspektiv. En ef-
fektiv organisation med en samlad bild, som möjliggjorde 
hantering av beroenden och prioriteringar. Programstyr-
ning etablerades med agila metoder, löpande uppföljning 
och sammansvetsade team. 
För att säkra leveranser med helhetsansvar även framåt, 
valde SIS att etablera ett strategiskt samarbete med Cla-
remont.

RESULTAT
Ledningen har lyckats göra den digitala förflyttningen till 
en strategisk, affärsmässig och operativ frågeställning, 
som förväntas genomsyra hela verksamheten. Första delen 
i programmet har syftat till att skapa rätt förutsättningar, 
med rätt prioriteringar. En mer effektiv dialog har skapats, 
dels på ledningsnivå, men också mellan IT och övrig verk-
samhet. Organisationen diskuterar kontinuerligt nya idéer 
för att framgångsrikt fortsätta den digitala förflyttningen 
framåt.

Programmet förväntas medföra stora affärsmässiga vin-
ster för SIS. Bland annat får de nya sätt att paketera och 
distribuera produkter, men även stärkt lojalitet och enga-
gemang från kund. Med effektivare verksamhetsprocesser 
minskar individberoendet och de kommer att få attraktiva 
kanaler, samt en modern webb och e-handel.

”Digitalisering för oss handlar om 
överlevnad. Det är en strategsisk frå-
ga som har ett enormt affärsvärde 
och kommer att påverka vår långsikti-
ga marknadsposition samt möjliggöra 
effektiva arbetssätt och samarbeten 
med våra viktiga partners” 
– Nina Sjödin, CFO och tf. CIO
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På Claremont är vi väl medvetna om att alla inte har det 
lika bra som vi. Det är en del av vårt DNA att vilja utveckla 
människan och vi ser det som vårt ansvar att göra skillnad 
där vi kan, varje dag. Vår dagliga verksamhet går ut på att 
göra skillnad för våra kunder och oss själva, men vi ser 
även till att ta ansvar ur ett mer globalt perspektiv.

För oss är det viktigt att det vi gör bidrar till verklig föränd-
ring. Vi väljer projekt med omsorg och ser  till att arbeta 
smart med de mål vi sätter upp. Då vi är ett värderings-
styrt bolag är det otroligt viktigt för oss att våra partners 
delar vårt synsätt och tror på människans egna kraft att 
utveckla sig själv.

Clara 
På vår hemmaplan jobbar vi med något vi har valt att kalla 
för Clara. Det är vårt jämställdhetsarbete där vi jobbar och 
strävar mot att Claremont ska vara ett bolag för alla. Vi 
vill att Claremont ska vara tilltalande för alla personer, 
oavsett kön, ålder, religion eller härkomst. Clara drivs av 
våra ledare och medarbetare och verkar för att vi alla ska 
ha samsyn på vad jämställdhet faktiskt är. 

Vi vill även ta vårt ansvar för att IT-branschens popularitet 
ska öka bland ungdomar. Därför var vi med som volontärer 
när 400 femteklassare intog Stadshushacket för att lära 
sig grundläggande programmering. Vi har också arrang-
erat en kodskola för unga tjejer, där vi hoppas kunna få 
nästa generations tjejer intresserade av IT.

I en annan del av världen
För två år sedan påbörjade vi ett projekt där vi tog oss 
an uppgiften att transformera en by. Byn, som heter Kan-
nankudi, hade enorma utmaningar, både med jämställd-
het och utbildning, men även kring det mest basala som 
miljö och hälsa. Digitaliseringen, som många av oss tar 
för givet, hade med andra ord inte nått Kannankudi för två 
år sedan. På många sätt var de till och med isolerade från 
omvärlden.

Med hjälp av organisationen Hand in Hand har vi tillsam-
mans med Kannankudis invånare, skapat möjligheter för 
både nuvarande och kommande generationer. Vårt mål var 
att hjälpa dem till självhjälp. På så sätt kunde vi stötta 
dem till att hitta sin egen kraft att ta sig ur fattigdomen. 

Kvinnorna, som tidigare inte haft någon makt i byn har 
både startat företag och självhjälpsgrupper. För två år se-
dan stod över trettio barn helt utanför skolsystemet och 
idag går alla barn i skolan – pojkar som flickor. För att 
upprätthålla en hållbar levnadsstandard har Kannankudi 
nu bland annat rent vatten och fri läkarvård. För att säker-
ställa att byn hänger med i digitaliseringen upprättades 
även ett IT-center, där invånarna ges möjlighet att lära sig 
teknik samtidigt som de integreras med omvärlden. 

Utvecklingsprogrammet når sitt slut under 2017, och det 
är med stolthet som vi ser tillbaka på vår insats. Idag kan 
invånarna på egen hand driva vidare utvecklingen i Kan-
nankudi och de är själva ansvariga över sin livssituation!

VÅRT ANSVAR
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I januari 2016 fick vi på Sobro förmånen och förtroendet att bli ägarpartner 
till Claremont, och det har varit ett fantastiskt roligt och händelserikt första år 
tillsammans med er! 

Vår uttalade ambition är att identifiera, investera i, och som ägarpartner vara 
med och utveckla framtidens företag. Det finns många olika åsikter om vad 
det är, men vi har vår bild väldigt klar: 

Framtidens företag kännetecknas av att de består av drivna och kompetenta 
medarbetare som genom sin kunskap och sitt engagemang skapar tydliga och 
bestående mervärden för kunderna. De har en stark, positiv och inkluderande 
företagskultur, en agil affärsmodell, och de verkar på en växande marknad. 

Det är ingen överdrift att säga att vi ser Claremont som ett lysande exempel 
på framtidens företag.

Claremonts imponerande omsättnings- och lönsamhetstillväxt är självklart 
viktiga men de i sig är inget mål, utan snarare ett kvitto på att man gör rätt 
saker, på rätt sätt. Om vi ska lyfta fram en sak som visar att Claremont är 
framtidens företag, så är det att vi i hård konkurrens konstant lyckas rekrytera 
kompetenta medarbetare med rätt inställning. Dessa medarbetare får sedan 
bästa möjliga förutsättningar att utvecklas inom det de är bäst på - näm-
ligen att hjälpa våra kunder att hantera deras digitala utmaningar. Detta, 
tillsammans med de gedigna leveranser och det stora engagemang alla våra 
konsulter levererar hos våra kunder, gör att vi alla ska vara stolta över att vara 
en del av Claremont.

Från Sobros sida vill vi tacka alla medarbetare på Claremont för det gångna 
året. Vi är väldigt stolta över att tillsammans med er vara en del av det vin-
nande lag som är Claremont, och vi ser fram emot ett lika roligt och
händelserikt 2017.

TACK TILL VÅRA 
MEDARBETARE!

David, Ragnar och Caroline
SOBRO
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