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DET ÄR EN STYRKA OCH 
FRIHET ATT NEXER INTE  
ÄR BÖRSNOTERADE

Elisabeth Melin tog rollen som enhetschef  
på Nexer i Karlskrona mitt under brinnande 
pandemi. Idag har enheten växt från 22 till 
37 personer. 

Elisabeth kom först i kontakt med Nexer 
(dåvarande Sigma IT) via Smart Women  
Society (numera Nexer Network: Women),  
ett nätverk för kvinnor i arbetslivet. Hon fick 
ett positivt intryck av företagets kultur och 
värderingar gällande jämställdhet och att se 
arbetsplatsen som en mötesplats. Eftersom 
Elisabeth sökte större frihet och möjligheter 
att styra själv, nappade hon på erbjudandet 
om rollen som enhetschef i Karlskrona.  

– Det är större frihetsgrad här. Vi är inte 
börsnoterade och det finns stora möjligheter 
att forma en bra verksamhet – med bra hjärta. 
Jag har en chef som låter mig göra vad jag 
vill så länge siffrorna och medarbetar- 
undersökningarna är bra. 
 
Siffrorna är också tydliga – det går bra för 
enheten. Elisabeth har ökat lönsamheten med 
300%, utökat värdeerbjudandet och breddat 
kundportföljen genom att tänka större än 
Karlskrona. Idag levererar de till kunder även 
utanför närområdet, något som underlättats 
av Nexers starka varumärke och nätverk.  
En framgångsfaktor för både försäljning och 
rekrytering har varit just nätverkandet; att 
skapa kontakter och bygga förtroende, och 

Elisabeth har bland annat arrangerat flera populära event inom Nexer 
Network: Women. Hennes engagemang går inte att ta miste på, och de 
personliga inbjudningarna är eftertraktade. 
 
– Min styrka är kommunikation och mitt kontaktnät. Jag rekryterar på 
ICA och på padelbanan. En stor del av jobbet görs inte på kontoret, det 
görs i nätverkandet. 
 
Elisabeth har också lyckats få de anställda att trivas och personal- 
omsättningen är låg. Ett av hennes främsta fokus har varit kulturen,  
och hon har arbetat mycket för att göra kontoret familjärt och lokalerna 
mysiga och inbjudande. Anställda ska känna sig välkomna, sedda och 
inkluderade, och hon är mån om att nyanställda ska få tid på sig att 
komma in i gemenskapen. Elisabeth lägger därför tid på långa och  
personliga veckobrev, och de har en fotovägg med proffsiga bilder  
på anställda. De gör även mycket tillsammans på fritiden.  
 
– Det behöver inte vara så mycket dyra event, men frallor, godis, bubbel 
på kontoret... Jag vill skapa värme och trygghet, positivitet. Det är viktigt 
att anställda är self-motivated, att de passar in i teamet.  
 
Elisabeth säger att hennes medarbetare visar ett enormt engagemang 
och att enheten idag är som ett “självspelande piano”, men att det  
krävs tålamod och uthållighet för att nå dit. Framtidsplanerna handlar 
om att växa klokt och långsiktigt, bygga där de är och fortsätta hålla 
hög kvalitet. 

• 80 % av jobbet görs på 20 % av tiden, det behöver inte vara helt 
färdigt eller perfekt 

• Nätverka, skapa kontakter och bygg förtroende 

• Våga ta initiativ, tänk annorlunda, “KÖR!” 
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