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NYTT ÅR MED NYA SPÄNNANDE MÖJLIGHETER! 
 

Nu har vi klivit in i 2023 och det är med stor förväntan vi på People Experience äntrar det  
nya året. Vi hoppas att ni alla har haft fantastiska jul- och nyårshelger och att ni nu är lika 

spända som oss på vad det nya året har att erbjuda. Mycket har hänt sedan i höstas  
på PX och vi vill såklart att ni ska vara uppdaterade.

 

EN GASELL HAR TILLDELATS  
PEOPLE EXPERIENCE!

Sedan år 2000 har Dagens Industri uppmärksammat snabbt  
växande företag i Sverige som uppfyller kraven för att få  
kallas gasellföretag – något som mindre än 1 procent av  
Sveriges aktiebolag kan göra.  
 
Vi på PX är så stolta över utmärkelsen och ser den som är ett fint kvitto på  
det hårda arbete som ligger till grund för PX’s utveckling och att vi som bolag  
står stabila oavsett konjunktur. Det betyder också att vi har kapacitet att hela  
tiden utvecklas för att vara en trovärdig arbetsgivare och partner till er alla  
som är ute på uppdrag hos våra kunder.

Inte nog med detta var PX’s grundare Åse Swedin och Anna Strid nominerade till  
årets kvinnliga Gasell där Ann-Charlotte Hedström, VD på teknikkonsulten  
IC Energy, välförtjänt kammade hem hederspriset. Grattis till Ann-Charlotte  
men också stort grattis till Åse och Anna till nomineringen!

 ANNA STRID & ÅSE SWEDIN  
NOMINERADE TILL ÅRETS  

KVINNLIGA GASELL



STORA NYHETER –  
NYTT AFFÄRSOMRÅDE!
Äntligen kan vi meddela att vi under januari månad  
kommer lansera vårt tredje(!) affärsområde som är  
Finance! Som bekant har vårt fokus varit People & Payroll  
och nu utökar vi även till affärsområdet Finance. 

Vi vill och kommer fortsätta sträva efter att vara en liten familjär  
boutique-byrå men nu med ännu ett affärsområde som kommer  
att stärka vårt erbjudande till våra kunder.

FINANCE

KONSULTTMINGEL I DECEMBER

En tidig onsdagsmorgon samlades vi som var friska och  
hade möjlighet, i Convendum på Vasagatan, för att nätverka, 
utbyta erfarenheter, lära känna varandra och ha en trevlig  
stund tillsammans. Vi på PX är otroligt glada att så många  
hade möjlighet att närvara och vi hoppas att den var lika  
givande för er som den var för oss. 

Just nu planerar vi för fullt hur upplägget för framtida konsultträffar ska se ut. 
Vi vill därför passa på att uppmana er om att svara på den enkät som kommer 
att mailas ut under januari månad. Vi värdesätter era tankar och svaren  
kommer ligga till grund för hur planeringen kommer att se ut framåt. 

Vi alla på PX ser fram emot att ses snart igen!

LAGUPPSTÄLLNING INTERNT HOS PX
 
Äntligen har vi fått tillbaka vår Hannah på heltid. Hannah har som tidigare 
nämnt varit uthyrd till kund på deltid och gjort ett fantastiskt arbete i rollen 
som HR-administratör. Olivia har kommit in i sin roll som rekryterings- 
ansvarig och Mathias, som ny VD, har blivit varm i kläderna. 

Slutligen har vi blivit fulltaliga med en ny konsultchef, Caroline Bagge,  
som tillträdde i slutet av november. Caroline har en bakgrund som  
personalvetare, gedigen erfarenhet från konsultbranschen och sist men  
inte minst – en fantastisk personlighet. Hon har nu tagit sig an rollen  
som Konsultchef med ansvar för People & Payroll (och nu även Finance).  
Återigen, varmt välkommen till PX Caroline, du har varit så efterlängtad!

TACK TILL ALLA SOM KOM PÅ  
KONSULTFRUKOSTEN SOM  

ANORDNADES I DECEMBER!



PE:ACCOUNTING – FÖRTYDLIGANDE

Vi har fått en del frågor gällande rapporteringen som sker  
i PE:accounting.  

Varje vecka kommer det påminnelser från P:E till var och en att godkänna 
veckorapporten. För att inte glömma bort eventuella avvikelser är det bra 
att rapportera tid i slutet av varje vecka, men viktigast är att alla veckor är 
godkända den sista varje månad. 

Runt den 10:onde varje månad behöver var och en också godkänna 
föregående månads rapport igen för att säkerställa att allt ser bra ut.  
Vid eventuella felaktigheter behöver du meddela konsultchef Caroline  
så att P:E hinner få informationen för att åtgärda det som är fel.

NYA KONSULTER
Vi är väldigt glada att ni är ett  

helt gäng nya konsulter som har  
tillkommit, varmt välkomna!

ELSA BRODIN – INREGO

ISABELLA FURU – ALFA MOVING

SABINA ANDERSSON – PATRIA HELICOPTERS

SARAH WENNERQUIST – REITAN CONVENIENCE 

SHIMA DEMOKRI – ORIOLA SWEDEN 

ANNIKA WINQVIST – PREEM

TERESIA MAGNÉT – ORIOLA SWEDEN 

ANNA HOLMA – ORIOLA SWEDEN 

CAMILLA BYSTRÖM – TALENOM REDOVISNING

MADELEN FREDRIKSSON – INREGO 

PAULA PUGA –BAMBUSER 

KYLIE LINDBERG – EASYPARK

JANNICA FRIBERG – TELENOR 

 

VD:N HAR ORDET

Mathias Åkerblom om sin nya roll  
och hur han vill utveckla bolaget  
och bredda erbjudandet – i linje  
med kundernas efterfrågan.

LÄS MATHIAS INTERVJU

TIPS PÅ EN STJÄRNA 
ELLER KUND?
Vi är alltid nyfikna på att träffa konsulter 
inom HR som är sugna på att prata nya 
uppdrag. Vet du någon som vi bara måste 
träffa? Eller har du kanske annars tips  
på en ny kund/nytt uppdrag till oss?

Tipsa oss gärna genom att  
skicka ett mail till någon  
av oss!

PEOPLEEXPERIENCE.SE

VI ÖNSKAR DIG ET T FRAMGÅNGSRIK T & VÄLMÅENDE 2023!
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