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”Claremont är ett Management- och IT-konsultföretag 
som tänker lite annorlunda.”
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Bild

NÄR MÄNNISKAN VÄXER,
VÄXER FÖRETAGET
I de få orden ryms hela idén med Claremont. Vi har upptäckt, att människor 
som får chansen att utvecklas presterar så oerhört mycket mer än de 
annars skulle göra. Då blir kunderna nöjdare. Vilket förr eller senare leder 
till att alla växer; våra kunder, deras kunder och vi själva. Claremont är ett 
management- och IT-konsultbolag som tänker lite annorlunda.
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VD har ordet

”Cus cum dolut molorpos et que velent volest 

hari delendam venimolore velliqu iandae ent volore veritiis”
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VD HAR ORDET
”Claremont är ett företag, en kraft, en konkurrent 
att räkna med. Vi har börjat bevaka er.”, sade en 
högt uppsatt chef på en av de mest välre-
nommerade företagen på Management- och 
IT-konsultmarknaden till mig häromdagen. 

När vi drog igång etableringen av koncer-
nen Claremont i januari 2008 kände vi att vi 
hade byggstenarna för att lyckas, men där vi 
satt i vår lägenhetsliknande lokal på Gamla 
Brogatan i Stockholm, kunde vi aldrig ana 
att vi några år senare skulle stå där vi står 
idag. Att dessutom kunna ståta med vår his-
torik genom detta kompendium gör mig 
oerhört stolt. Claremont har utvecklats väl-
digt positivt, något som även våra konkur-
renter verkar uppleva.

Claremont är ett värderingsstyrt bolag och 
vi tar det på största allvar. Våra tre värde-
ord - engagemang, professionalism och affärs-
mannaskap - har vänts ut och in på, och ge-
nom övningar och oavbrutet arbete låter vi 
orden genomsyra hela organisationen och 
vår kultur. Värdeorden fångar det vi står för 
och alla vi på Claremont arbetar hårt med 
att definiera vad orden betyder för oss och 
hur vi ska göra för att leva upp till dem på 
bästa sätt. Detta förhållningssätt gör att vi 
tillsammans klarar oss igenom de svåraste 
utmaningar på allra bästa sätt och gör det 
enkelt att avgöra vad som är rätt för oss. 
Våra värderingar är vad som lagt grunden till 
vår framgång.

Vi har under alla år arbetat för att bygga ett 
etablerat Management- och IT-konsultbolag 
som står för kvalitet och värdeskapande på 
en hårt prövad och konkurrensutsatt värld. 
Efter sju framgångsrika år är vår uppfattning 
den att vi tagit oss från ”okänd spelare” via 
”underdog” till ”etablerat konsultbolag”, 
just på grund av vår obevekliga övertygel-

se om att kvalitet, värdeskapande och leve-
ransprecision är vad som utmärker vår 
konsultation från andras expertförsäljning.  

Nu tar vi nästa steg i vår utveckling, genom 
att guida kunderna genom deras Digitala 
Transformation. Vi ska hjälpa dem att hitta 
rätt i denna digitala verklighet, och på så 
vis öka deras konkurrenskraft, skapa större 
värden och utveckla sin affär. Vårt fokus, 
våra erfarenheter och expertis kommer leda 
till att fler kunder framöver vänder sig till 
oss. Vi agerar ”trusted advisor” så att våra 
kunder lyckas med det deras konkurrenter 
bara drömmer om. 

Claremont är ett företag, en kraft, en 
konkurrent att räkna med.
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VI ÄR CLAREMONT
”När människan växer, växer företaget”. I de få 
orden ryms hela idén med Claremont. Vi har upp-
täckt, att människor som får chansen att utvecklas 
presterar så oerhört mycket mer än de annars skul-
le göra. Då blir kunderna nöjdare. Vilket förr eller 
senare leder till att alla växer; våra kunder, deras 
kunder och vi själva. Claremont är ett management- 
och IT-konsultbolag som tänker lite annorlunda.

Sanningen är ibland skoningslös. I går konkurrerade 
de skickligaste IT-konsulterna med teknisk briljans. I 
dag har tiden redan sprungit förbi den sortens specia-
lister. Vem som helst inser, att det inte går att leda di-
gitala transformationer, utveckla komplexa IT-system 
och tekniskt briljanta lösningar utan spetskompetens 
inom en rad olika områden. Lika uppenbart är det att 
man måste förstå sig på affärer för att lyckas. Endast 
genom att kombinera kompetens och affärssinne blir 
det möjligt att skapa lösningar som är till verklig nytta 
för kunderna och stärker deras konkurrenskraft. Vår 
första uppmaning till alla talanger som börjar jobba 
hos oss är därför enkel: Säkerställ att du förstår kun-
dens affär! 

Det näst intill gränslösa intresset för våra kunders 
affärer, är vad som verkligen driver vårt företag fram-
åt. Den får oss att varje dag tränga ned på djupet i 
kundens verksamhet, så att vi verkligen förstår vad 
den går ut på. Den inspirerar oss att ständigt följa upp 
resultatet av våra ansträngningar och dra nytta av 
den feedback det ger oss. Sammantaget genererar allt 
detta en enorm energi, som brukar ge oss ett ganska 
trevligt övertag på konkurrenterna.

Den utmaning vi varje dag har att möta ryms i tre ord: 
Förbättring genom förändring! Det är både utmanan-
de och fascinerande att hänga med i den snabba tek-
niska utvecklingen: men den fungerar som en ständig 
källa till inspiration och förnyelse. Den genererar även 
utvecklingspotential som utmanar oss allra mest: lus-
ten att omvandla kreativitet och uppfinningsrikedom 
till lösningar som har ett reellt värde för kunderna; 
övertygelsen att varje dag bidra till att skapa ett så-
dant värde. Ett värde långt högre än de belopp som 
står på våra fakturor. Värdeskapande är det i särklass 
viktigaste mantrat i den dagliga dialogen med våra 
medarbetare.

Utvecklingen upphör inte att gå vidare bara för att vi 
blivit klara med ett projekt. Därför är alla tänkande 
människor på Claremont vår absolut största tillgång. 
Vi gillar förändring. Vi sporras av nya utmaningar. Vi 
kan inte föreställa oss något mer tillfredsställande än 
att växa med vår uppgift. Vi är Claremont. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT
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CLAREMONTS 
RESA HITTILLS

Claremont konsoliderar varu-
märken och kultur, vi tillsätter en 
formell koncernchef samt dubblar 
vår vinst från föregående år. Re-
san mot att bli en ”underdog” i 
konsultbranschen har börjat!

10
Finanskrisen slår till med full 
kraft! Men trots bistert klimat står 
vi på Claremont starka tillsam-
mans och generar vinst.

09
Claremont har en helt ny ledning, 
som har fokus ”to make it 
happen”, oavsett vad som 
händer! Alla våra engagerade, 
professionella och affärsmässiga 
konsulter levererar värde hos våra 
kunder i så stor utsträckning, att 
Claremont än en gång dubblar 
vinsten från föregående år!

11
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2012 är året då Claremont bryter 
igenom 100-miljonersvallen 
i omsättning och begreppet 
”underdog” blir ett faktum. För 
tredje året i rad lyckas vi dubbla 
vår vinst från föregående år och 
nästa naturliga steg är att bli en 
etablerad spelare på 
konsultmarknaden i Stockholm.

12 En milstolpe är att Claremont 
detta år blir utsett till Gasell-
företag av Dagens Industri! Ett 
kvitto på flera framgångsrika år 
på marknaden.

13 För andra året i rad utses 
Claremont till Gasellföretag av 
Dagens Industri och med ett 
resultat på väl över 20 miljoner 
kronor och en vinstmarginal på 
över 12% inser vi stolt att världen 
omkring oss känner till vårt 
varumärke. Vi är redo för 
nästa steg i vår utveckling: där 
vi kommer in i ett tidigare skede 
hos kunderna – där vi inte enbart 
svarar på ”hur” utan framför allt 
hjälper till att svara på ”varför”. 
En mycket spännande 
förflyttning!

14
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ORGANISATIONEN
På Claremont bedriver vi verksamheten i mindre 
dotterbolag. Syftet är att försöka kombinera det 
lilla familjära snabbrörliga, med en större helhet 
och tyngd. Vår ambition är helt enkelt  att alltid vara 
små i sinnet och i handling, men stora mot kund och 
i tanken.

Claremont AB leds av koncernche-
fen Peter Lundström. Här finns våra 

stödfunktioner i form av vice VD Per Thörnqvist och 
sälj-teamet, rekryteringsteamet under ledning av 
Frida Arlegård samt ekonomi under ledning av CFO 
Anna Salomon-Sörensen. För trivsel och service på 
kontoret samt marknad, svarar Sophie Johansson och 
Tharanga Kulamithra. 

Claremont Business Solutions AB 
fokuserar på Business ERP och är ett av 

två bolag som fokuserar på affärssystemet SAP. Bola-
get leds av Thomas Lindahl och här finns ERP-
projektledare och processexperter inom logistik och 
ekonomi tillsammans med några av Sveriges bästa 
applikationskonsulter inom SAP.

Claremont Enterprise 
Development AB fokuserar även de 

på SAP, men är nischade mot tekniken för denna 
plattform. Här finns lång erfarenhet av att utveckla 
lösningar som utnyttjar den fulla kraften i den data 
som finns lagrad i affärssystemet. Allt från mobila 
lösningar, integration, portallösningar och komposi-
ta applikationer ned till vidareutveckling av kärnan 
i systemet. Dessutom finns här några av branschens 
vassaste konsulter inom livscykelhantering och upp-
sättning av SAP. CED leds av Andreas Åkerblad. 

Claremont Architecture and 
Development AB fokuserar på att 

utveckla komplexa lösningar, ofta i java/open sour-
ce-miljö. Användargränssnitt är en annan specialitet; 
både att definiera hur användar-upplevelsen ska vara 
och att utveckla moderna gränssnitt. E-handel, IT-sä-
kerhet och säkra API:er är andra centrala begrepp. 
CAD leds av Mikael Jonsson.

Claremont Net Solutions AB är inrik-
tade på att med hjälp av agila ledare, 

arkitekter och utvecklare realisera lösningar som löser 
kundernas centrala utmaningar. Med hjälp av agila 
metoder och Business Intelligence på Microsofts 
teknikplattform levererar de med hög hastighet och 
hög kvalitet inom bank/finans och retail. CNS leds av 
Oscar Svensson.

Claremont Quality Management AB är 
fokuserat på tjänster runt test och kva-

litetssäkring. Bolaget leds av Carl-Johan Nordh och 
är specialiserad på teknisk test, testautomation, test-
ledning och testlösnings-arkitekter. Bolaget erbjuder 
tjänster för att etablera och införa effektivt testarbete 
via DevOps, Service Virtualization, Continuous Integra-
tion, Agila testledare och prestandaoptimering.

Claremont Business Transformation 
AB fokuserar på transformationer av 

olika slag. Bolaget leds av Susanne Öberg Carlsson. 
CBT hjälper organisationer att leda, planera och 
etablera den strategiska transformationen för att de 
ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i sin 
affär. CBT analyserar organisationers verksamhet och 
strategiska planer utifrån tid, kostnad och kvalitet, 
identifierar gap, definierar åtgärder som planeras och 
implementeras gentemot uppsatta mål och effekter.

Claremont Digital Business AB 
fokuserar på alla delar i den digitala 

affären. CDB har sitt fokus på CMS och EPiServer.  De 
hjälper våra kunder med implementation, utveckling 
och förvaltning av kundens webbar vilket kan vara ex-
tern-, intra- eller extra-nät. CDB leds av 
Anders Söderman.

Claremont Innovate AB är Claremonts 
inkubator. Här samlar vi nya och 

spännande affärsidéer och låter dem gro och växa till 
flygfärdiga erbjudanden som vi sedan kan skapa nya 
dotterbolag av. CI leds av Peter Lundström och idag 
huserar här två initiativ – en arkitektursatsning, samt 
en satsning på ett förvaltningserbjudande.

CAB

CQM

CBT

CDB

CI

CBS

CED

CAD

CNS
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CAD
Claremont

Architecture Development
UTVECKLING, ARKITEKTUR 

& SÄKERHET 

Mikael Jonsson

CNS
Claremont

Net Solution
AGILITET, MICROSOFT &

BUSINESS INTELLIGENCE

Oscar Svensson

CED
Claremont

Enterprise Development
SAP-UTVECKLING

Andreas Åkerblad

CBS
Claremont

Business Solution
VERKSAMHET & ERP

Thomas Lindahl

CAB
Claremont AB

REKRYTERING, SÄLJ,
MARKNAD & EKONOMI

Peter Lundström
Per Thörnqvist

Anna Salomon-Sörensen

CQM
Claremont

Quality Management
TEST, TESTLEDNING, 

PRESTANDATEST

Carl-Johan Nordh

CDB
Claremont

Digital Business
WEBB & DIGITALA KANALER

Anders Söderman
CBT

Claremont
Business Transformation
FÖRÄNDRINGSLEDNING & 

PROJEKTLEDNING

Susanne Öberg-Carlsson

CI
Claremont
Innovate

NYA AFFÄRER

Pelle Johansson
Per Lindholm
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CLAREMONTS KUNDER 
FÖRÄNDRAR VÄRLDEN
Idén bakom Claremont är att när människan växer, 
växer också företaget. Därför leds och utvecklas 
vårt företag av entreprenörer som brinner för att 
skapa affärsnytta. Inom Claremont utvecklas nu en 
CSR-strategi som bygger på vår egen övertygelse 
om att när man får rätt förutsättningar och en trygg 
miljö kan man klara det mesta, tillsammans med att 
vi vill skapa något långsiktigt och bestående med 
vår insats. Projektet är ett viktigt arbete för oss då 
det, förutom dess huvudsyfte att hjälpa människor 
i nöd, visar för omvärlden att Claremonts engage-
mang, professionalism och affärsmannaskap 
avspeglas i allt vi gör.

Inom Claremont tror vi att entreprenörsanda och före-
tagande är den viktigaste drivkraften för en uthållig 
ekonomisk utveckling i fattiga länder. Därför har vi 
beslutat att stödja Hand in Hand i deras arbete att 
bekämpa fattigdom via företagande. Hand in Hand, 
som leds av Percy Barnevik, har som mission att 
bekämpa fattigdom genom utbildning och företagan-
de för framförallt kvinnor. Med ett speciellt program 
för hjälp till självhjälp erbjuds kvinnorna utbildning 
och träning som ger dem de rätta verktygen för att 
etablera små familjeföretag och därmed långsiktigt 
förändra sin livssituation. Efter utbildningen kan 
kvinnorna rekommenderas små lån i mikrolånsbanker 
för att investera i sina företag. 

På tio år har Hand in Hand utbildat mer än 1,3 mil-
joner kvinnor och skapat mer än 1,7 miljoner jobb 
bland de fattiga i Indien, Afrika och Afghanistan. Det 
innebär att mer än 8 miljoner människor kunnat läm-
na extrem fattigdom och att hundratusentals barn 
kunnat gå från arbete till skola. Dessutom har arbetet 
resulterat i 3 500 medborgarcenters med IT-access, 
hälsoundersökningar för 450 000 människor och mil-
jöprogram för avfallshantering och vatten för mer än 
500.000 hushåll.  

Claremont kommer under två år att finansiera ett stort 
förändringsarbete i en indisk by. Resultatet av vår 
investering kommer att bli ca 150 nystartade familje-
företag, alla barn i skola, omfattande veterinär- och 
hälsoundersökningar, etablerande av ett IT-center och 
viktiga förbättringar inom miljö, vatten och hygien. 
Närmare 1 000 människor kommer att få ett nytt liv 
med värdighet, hopp och valmöjligheter. 

Programmet startade i december 2014 och pågår i två 
år. 
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 “WHETHER YOU 
THINK YOU CAN OR 
YOU CAN’T – YOU’RE 
RIGHT”-Henry Ford

Claremonts framgång har alltid varit en fråga om 
attityd. Det har handlat om våra kollegors vilja att 
bidra med sina erfarenheter, kunskap och tid, och 
inte minst, inställningen att så länge vi arbetar till-
sammans är ingen ribba för hög att nå. Det är tack 
vare er, fantastiska medarbetare, som Claremont 
står där vi står idag. 

Sedan starten har det varit vår absoluta övertygelse 
att fokus måste vara på Claremonts medarbetare 
för att lyckas. Att verka under devisen ”När männ-
iskan växer, växer bolaget”, handlar om vårt ansvar 
att skapa möjligheter för personlig utveckling och 
utrymme att tillsammans utveckla bolaget. För att 
lyckas har vi behövt medarbetare som stöttar 
varandra, som har förmågan att bygga relationer 
och som tar ansvar, ifrågasätter, krossar best 
practice och skapar nya vägar att gå. Helt enkelt 
medarbetare som strävar efter mer.

Det är det ni gör, varje dag. 
Kunderna känner ert engagemang, professionalism 
och affärsmannaskap och vittnar ofta om hur ”en 
person från Claremont utmärker sig från mäng-
den”. Detta är något som märks även internt. En 
kollega beskrev nyligen hur den ständiga uppback-
ningen från kollegorna är något som genomsyrat 
hans tid på Claremont, ”från dag ett”. 

Så, vad tror vi om Claremonts framtid?
Jo, det är att Claremont om några år från nu är ett 
av de namn som dyker upp i styrelserummen när ett 
företag stöter på utmaningar. Och, det är att när vi 
på ålderns höst promenerar ned för Stockholms gator, 
stöter på varandra och tillsammans utbrister: ”tänk 
så många förändringar vi åstadkom. Och himmel, vad 
kul vi hade!”

Vårt ödmjukaste tack,
Ledningsgruppen
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Birger Jarlsgatan 7 • 111 45 Stockholm
+46 8 406 68 00 


