
ALLA SUPPORTFUNKTIONER 
INOM NEXER GÖR DET ENKELT 
ATT STARTA EGET

Linus Vidberg hade arbetat som IT-kon-
sultchef på Nexer i Göteborg i tio år när han 
bestämde sig för att flytta tillbaka till sina 
hemtrakter – och ta jobbet med sig. I början 
av 2022 startade han ett nytt Nexer-kontor i 
Lidköping. 

Tech-intresset har alltid funnits där och Linus 
programmerade redan som liten för att det var 
kul. Idag har han varit verksam inom IT-bran-
schen i 12 år, varav nio år på Nexer (tidigare Sig-
ma IT). I början av karriären låg fokus på försäl-
jning, men med tiden föll det sig naturligt att ta 
en ledarroll. Han hade jobbat som konsultchef 
i några år när han framgångsrikt skapade och 
byggde upp en avdelning för Front End och UX i 
Göteborg. På fyra år växte enheten från 0 till 30 
personer. 
 
När Linus blev pappa för två år sedan föddes idén 
om att flytta närmare släkt och vänner, och han 
började undersöka möjligheten att starta ett 
Nexer-kontor i Lidköping. Efter att ha lyft idén 
internt visade det sig att tanken väckts även på 
annat håll och att man såg att det fanns potential.
 
– Vi gjorde research innan vi drog igång så att vi 
säkerställde att vi erbjöd något som var unikt i 
Lidköping. Jag fick mycket stöd internt och även 
om Nexer är ett stort bolag är det mer fritt och 
mindre byråkratiska strukturer här än på andra 
företag. Du får drivna egna idéer, men det kräver 
engagemang och att du skapar nätverk internt. 

Linus verksamhet tillhör affärsområdet Nexer MyTeam, vars fokus är skräd-
darsydd system- och applikationsutveckling, samt förvaltning. Lidköpingsen-
heten blev ett välkommet tillskott för MyTeam, som tack vare sin etablerade 
profilering kunde nå kunder även utanför Lidköping. Initialt fokus var därför 
inte att hitta nya affärer, utan rekrytering och marknadsföring, men det var 
inte helt lätt. 
 
– Det var en utmaning att få in de första personerna eftersom det finns en 
osäkerhet i att välja ett nystartat kontor – kommer det finnas kvar om ett år? 
Då är det extra viktigt att kunna skapa trygghet; att visa att vi kommer finnas 
kvar över tid. 

Linus säger att det finns en klar trygghetsaspekt i att bygga bolag inom en 
väletablerad organisation som Nexer. Kontoret i Lidköping innebär att han  
inte behövde välja mellan ett roligt och stimulerande jobb och familjetid,  
huvudsakligen för att många av de jobbiga aspekterna med att starta bolag 
försvinner i och med Nexers supportfunktioner.  
 
– Ekonomi, rekrytering, sälj, marknadsföring... Det finns en stor bredd av  
kompetens och det finns alltid någon att få hjälp av. Jag kände aldrig någon 
otrygghetskänsla, jag visste att med det jag har i ryggen kommer detta att  
gå vägen.  
 
Åtta månader efter uppstart har enheten sex anställda och de siktar på att 
vara tio inom ett halvår. Linus har satsat mycket på att skapa ett attraktivt 
kontor och ett sammansvetsat team, och poängterar att det är viktigare att 
det blir rätt än att det går snabbt. Linus säger att det roligaste hittills har varit 
att se hur banden mellan kollegorna och stämningen på kontoret ständigt 
växer. Nästa mål är att se till att alla i Lidköping vet vilka Nexer är.  

• Våga ta för dig 

• Begränsa dig inte, tänk stort 

• Med rätt drivkraft kan du komma vart du vill 

LINUS TIPS

NEXER XPRESS TRACK


