
PÅ 12 MÅNADER ÖKADE VI 
OMSÄTTNINGEN MED 400%

Digitaliseringen går snabbt, vilket innebär 
att säkerhetsutvecklingen måste gå ännu 
snabbare. För Jesper Svegby, specialist 
inom cybersecurity, innebär det att  
ständigt utmana status quo, ifrågasätta 
och analysera. 

Jesper är entreprenör ut i fingerspetsarna 
och för honom finns ingen annan väg än 
framåt. När han blev kontaktad gällande en 
nysatsning inom cybersecurity på Nexer 
(dåvarande Sigma IT) tvekade han därför inte 
– särskilt eftersom han var frustrerad över 
avsaknaden av förändring hos företaget han 
jobbade på. 
 
– Jag såg en motivation hos Nexer som sak-
nades hos de tidigare tjänstebolag jag jobbat 
på. De led av ”fet katt-syndrom”, saknade 
säljdriv och hade en stor ryggsäck som gjorde 
att de inte var snabbfotade. Hos Nexer fanns 
flexibilitet, agilitet och entreprenörsanda. 
 
Den dåvarande enheten för cybersecurity 
bestod av en liten, utspridd grupp utan  
gemensam vision eller mission. När Jesper 
började hade han redan satt ihop en strategi 
för nästkommande 36 månader, men väl på 
plats insåg han att den satta strategin inte 
skulle vara plug and play. Han fick tänka om, 
och när han sedan sjösatte den nya strategin 
gick det undan.   

– Vi rekryterade och sålde som om det inte fanns någon morgondag. 
Det var intensivt och slitigt, men vi lyckades vända till svarta siffror  
redan inom ett halvår.   
 
På 12 månader ökade enheten omsättningen med 400%, något som 
Jesper menar aldrig hade gått att genomföra utan de muskler som  
finns inom Nexer. Jesper poängterar också vikten av nätverkande,  
såväl internt som externt. Genom att ta rygg på kollegorna inom Nexer 
fick de ingångar till stora och viktiga kunder.  
 
– Kunder skickade förfrågningar på olika expertiser, och då kunde vi 
rekrytera väldigt aggressivt och snabbt växa organiskt. Från den löst 
sammansatta gruppen på sex personer är vi idag 16 hängivna konsulter. 
För andra bolag tar den resan 10 år, vi gjorde det på 15 månader. 
 
Några av framgångsfaktorerna har varit uppfinningsrikedom, nätver-
kande och nyfikenhet, både på människor och bolag. Jesper menar att 
försäljning i allmänhet och säkerhet i synnerhet är en förtroendeindustri. 
Det handlar om att förstå människor och att skapa relationer, eftersom 
långsiktiga erbjudanden grundas i en förståelse för både utmaningar 
och vad som egentligen ligger bakom dem. En annan avgörande faktor 
har varit passion och engagemang i gruppen. 
 
– På större bolag blir man lätt en kugge i maskineriet, medan mina  
anställda är med och bygger något tillsammans som vi alla kan vara 
stolta över.  

• Var fearless och våga ta plats 

• Ha bra koll på vad du kan erbjuda, vad kunden vinner på att  
arbeta med dig och vilka konkurrensförutsättningar du har 

• Lyssna inte bara på vad folk säger, utan försök förstå vad som 
ligger bakom 
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