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FÖRORD

Brion installation och service har tillsammans med ledningsgruppen i koncernen 
och styrelsen i ägarbolaget Brion Invest, arbetat fram affärsplanen som skall  
gälla fram till 2023-12-31. Denna affärsplan ersätter den tidigare affärsplanen  
i alla delar.
 Underlag för arbetet har varit bolagsordning, ägardirektiv och omvärldsanalyser 
samt den SWOT-analys koncernens ledningsgrupp tagit fram.

”Vi vill att Brion skall stå för och vara ett bolag som präglas av ärlighet, tillit och 
hållbarhet. Vi vill att både kunder och personal skall känna sig trygga med upp-
draget vi tar på oss att utföra. Vår verksamhet skall i alla delar vara ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt hållbart. Vi strävar efter att alla medarbetare skall känna 
stolthet över att jobba på Brion.”

Styrelsen 2020-12-05

Kalle Erlandsson    Anders Bådholm

Styrelseordförande Brion Invest   Vd Brion Invest
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AFFÄRSIDÉ 

Brion är en installationskoncern  
som utför entreprenad, service  
och konsultuppdrag inom  
fastighetssektorn. Vår tillväxt- 
strategi bygger på del ägarskap  
i dotterbolagsform.

BRION AFFÄRSPLAN 2021–2023
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LEDORD
Brions ledord är viktiga för oss och något vi vill basera vår verksamhet på både vad det 
gäller stora beslut och det dagliga arbetet.

ÄRLIGHET
Vi genomför det vi säger vi skall göra, i rätt tid till rätt kvalitet. Vi håller 
vad vi lovar. Kunder, leverantörer och medarbetare skall alltid kunna lita 
på det vi säger. Vi tar ansvar för våra handlingar och är stolta över det 
arbete vi utför.

HANDLINGSKRAFT
Vi tar tag i både möjligheter och problem utan fördröjning. Det är kort 
väg från beslut till handling. Vi hjälps åt internt, en för alla och alla för 
en, och kunden skall känna att det händer något när hen vill ha något 
utfört. Vi är raka och tydliga i vår kommunikation.

INNOVATION
Vi är modiga och vågar tänka i nya banor. Vi vågar ifrågasätta gamla 
modeller både vad gäller ledning och projekt, allt för att kunna  
leverera bästa resultat till kunden. Vi är nyfikna på ny teknik och håller 
oss uppdaterade för att kunna gör bättre affärer och leverera bättre 
produkter.

OMTANKE
I våra beslut och handlingar skall vi vara omtänksamma om både perso-
nal och kunder. Vi värnar om varandra. Alla lika eller olika är lika mycket 
värda. Både personal och kunder skall känna att vi ser dem och att vi 
bryr oss om hur deras verksamhet går och hur de personligen mår.
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... VI SKALL VARA VÅRA KUNDERS FÖRSTAHANDSVAL
•   Vi är alltid tillgängliga för vår kund. 

•   Vi skall återkoppla till kunden och säkerställa att kunden är nöjd med vårt svar och 
förstår innebörden av svaret.

•   Vi är förtroendeingivande och arbetar ärligt, professionellt och öppet.

•   Vi deltar på de möten vi är kallade till. Kan vi inte komma skall vi i god tid meddela 
kunden detta.

•   Vi är ansvarstagande och intresserar oss för kundens affärsverksamhet.

•   Vi informerar och återkopplar till kunden om allt vad som sker i projektet, och i en 
nära dialog med kunden skapar vi en trygghet som leder till att vi får fler installations-
uppdrag.

•   Vi identifierar kundens behov och agerar i linje med kundens bästa i fokus.

•   Kunden skall tänka på Brion så fort ett installationsuppdrag behöver utföras. Priset 
skall inte vara avgörande i första hand utan vårt förtroende och vår förmåga att lösa 
kundens problem.

VISIONER

• Vi skall vara våra kunders förstahandsval.

• Vi skall vara branschens bästa arbetsgivare.

•  Vi skall alltid sträva efter att vara en  
klimatintelligent koncern.

VAD INNEBÄR DET ATT ...
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... VI SKALL VARA BRANSCHENS BÄSTA ARBETSGIVARE
•  Vi skall vara trevliga mot varandra, vara ärliga och raka i vår interna kommunika-

tion. Vi skall få varje medarbetare att känna sig som en viktig del i företagets helhet. 
 Samtidigt som vi är tydliga i kravställningen.

•  Vi jobbar aktivt med situationsanpassat ledarskap och identifierar medarbetarens 
behov av coachning och stöd. 

•  Vi håller våra anställda informerade om vad som händer i företaget samt om våra 
planer för framtiden. Denna affärsplan skall kommuniceras och diskuteras på alla 
enheter.

•  Via årliga medarbetarsamtal skannar vi av hur personalen mår och hur vi kan  
förbättra arbetsmiljön.

•   Vi skall ge lite mer i form av exempelvis extra pensionsavsättningar, erbjuda förmåns-
bil till yrkesarbetare, låta personalen ta del av förmånliga framförhandlade avtal och 
rabatter via typ benify.se.

•  Säkerheten på våra arbetsplatser skall vara sådan att ingen riskerar att skadas. 

•   Alla medarbetare skall känna glädje över att gå till jobbet, även om det tar emot 
ibland. Ingen skall behöva känna sig ensam eller otrygg på Brion. Vi skall vara en 
 drivande arbetsplats som behandlar varandra med respekt, men vi skall också våga 
fatta tuffa beslut när så krävs.

... VI ALLTID SKALL STRÄVA EFTER ATT VARA EN KLIMATINTELLIGENT KONCERN
•   Vi i ledningen skall skapa möjligheter för alla i koncernen att kunna arbeta klimat-

vänligt. Exempelvis skall fordon som köps in vara laddbara i stor utsträckning. På alla 
arbetsplatser skall vi källsortera avfall.

•   Vid varje inköp skall miljöpåverkan tas hänsyn till, och miljövänligare material och 
tjänster skall prioriteras.

•   Våra kunder skall se på oss som kreativa och uppfinningsrika vad gäller klimatsmarta 
installationer.

•   Via vår portal brionecoline.se skall vi förbättra klimatavtrycket på fastigheter i det 
området där vi är verksamma.

•   Vi skall skänka del av pengar från vinsterna i BrionEcoline till Världsnaturfondens 
klimatfond. 

•   Vi skall sträva efter att minska transporterna i bolaget, och samtlig personal skall 
 utbildas i så kallad ecodriving.
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HUR MÅLEN SKALL UPPNÅS
På alla möten och genomgångar skall arbetsmiljön stå högst upp på agendan. Vi får 
aldrig ge avkall på personlig säkerhet. Sjukfrånvaro mäts varje år och olycksstatistik och 
jämförelser varje kvartal.

Vi skall med hjälp av omvärldsanalyser ta fram en SWOT-analys för att belysa vart  
Brion står idag, samt ta fram kundstrategier, expansionsstrategier, inköpsstrategier, 
marknadsförings- och varumärkesstrategier. Detta uppdateras två gånger per år på 
ledningsmöten.

Vi stämmer av likviditeten månadsvis. Vi skall stämma av samtliga projekt månadsvis. 
Vi skall mäta mot våra nyckeltal Soliditet, Kassalikviditet och Ebita varje månad. Vi skall 
ta fram två prognoser för bokslutsåret. P1 i april och P2 i oktober samt en budget för 
nästa år vilken skall vara färdigställd i november.

Tillväxtstrategin bygger på delägarskap i dotterbolagsform. Geografiskt målområde för 
expansion är södra och västra Sverige. Tekniskt finns vi på VS, Ventilation, El, Sol ener gi, 
Vitvaruservice, Energioptimering och som VVs-konsulter. Vi skall skapa teknisk expan-
sion genom att addera nya teknikområden till Brions kunderbjudande. Lämpliga perso-
ner och grupper att kontakta för uppdragen listas hos koncernens ledningsgrupp.

MÅL

•  Vi skall ha noll arbetsplatsolyckor och  
branschens högsta trivsel. 

•  Vi har som mål att 2022-12-31 omsätta 600 
miljoner med en ebita på 7 % och 2024-12-31 
omsätta 900 miljoner med en ebita på 10 %.

•  Koncernen skall ha en soliditet på 25 % och 
en kassalikviditet på 150 %.
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Brion bildades 2017 den 1:a oktober med tre bolag Brion Ventilation, Brion Rör och 
 Brion Teknik. Senare i december 2017 bildades ägarbolaget Brion Invest. 2017 prägla-
des av att bygga upp strukturer kring de olika bolagen samt att fokusera på att kalkyle-
ra och att lämna anbud. Vid årets slut var vi ca 14 anställda.

2018 startade väl och projekten började rulla in för samtliga bolag, och vi etable rade 
oss i Trollhättan. Med ökad produktionsvolym ökade också mängden anställda i samt-
liga bolag. Brion avslutade året med över 50 anställda och ett positivt kassaflöde.

2019 startade med full produktion och vi bildade fyra nya bolag Brion Teknik  Fyrbo dal, 
Brion Vs Skåne, Brion Solenergi och vårt intressebolag QBV. Vi var vid årets slut över 
120 anställda och med en stark balansräkning. Vi var under året  etablerade på fem 
orter, Mölndal, Kungsbacka, Borås, Trollhättan och Malmö.

2020 startar i samma nybyggaranda som tidigare år och trots vårens och  sommarens 
pandemi ökar volymer och anställda i princip i samma goda takt. Helt enligt  planen 
har vi nu ökat mängden projekt vi tar i förtroende, och servicesidan ökar i god takt. 
Konsult delen i Brion Teknik växer med bra lönsamhet. Vi startar två nya bolag i 
 Skara borg och Lidköping med inriktning El-entreprenader. Vi lanserar under hösten  
vår miljöportal BrionEcoline.

HISTORIK

BRION KONCERNEN FLERÅRSJÄMFÖRELSE

År 2017 2018 2019 2020

KSEK

Omsättning 7 260 115 449 239 300 327 501

Ebita 91 4 246 18 460 24 485

Ebita % 1,3 % 3,7 % 7,7 % 7,5 %

Soliditet % 2,5 % 8,3 % 18,4 % 30,0%
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Brionkoncernen är idag utplacerad på fem orter. Mölndal, Kungsbacka, Borås, Troll-
hättan och Malmö. Vi är över 150 anställda. Vi har en stark balansräkning med en 
soliditet på över 28 %, kassalikviditet på över 150 % och en tillväxt från starten till  
2020 på över 4000 %, och mellan 2019–2020 en ökning på 34 %. Vi har levererat en  
vinst varje verksamhetsår och vi ser en ökad vinst framåt. 

Det kostar att öka. Det är en sanning, och de år vi startar många bolag kommer vinsten 
att dras ner något så som under 2020. Vi kan idag tack vara ett starkt kassaflöde starta 
nya bolag av egen kraft. All tillväxt sker och kommer att ske organiskt.

BRION IDAG

Brion 
Invest
Mölndal

Brion Rör
Mölndal, Trollhättan,

Kungsbacka

QSR & Brion
Vitvaror
Göteborg

Brion  
Ventilation

Mölndal, Borås, Kinna

Brion 
Teknik
Mölndal

Brion 
Teknik Fyrbodal

Trollhättan

Brion 
Solenergi

Mölndal

Brion  
VS Skåne

Malmö

Brion 
Skaraborg

Lidköping

Brion 
El Lidköping

Lidköping
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Brion strävar efter att vara ett bolag som så långt det är möjligt årligen skall minska  
sin klimatpåverkan. Byggnation är en av de branscher som har en stor klimatpåverkan. 
 Brion skall genom en genomtänkt leverantörskedja, klimatsmarta inköp av material 
samt miljövänliga transporter minska bolagets klimatpåverkan.

Vi skall genom vår portal för miljövänliga installationer öka mängden miljövänliga 
installationer och minska påverkan på klimatet. Årligen skall del av vinsten skänkas till 
Världsnaturfondens klimatfond för att ytterligare påverka klimatet i positiv riktning.

Vi skall i alla våra beslut beakta klimatpåverkan och välja alternativ som är bättre ur 
klimatsynpunkt.

BRION – DET HÅLLBARA  
OCH KLIMATINTELLIGENTA  
INSTALLATIONSBOLAGET

Vad är Ecoline? Hur går det till? Referenser Kontakta oss Välgörenhet

Brion Ecoline
Vi hjälper er att sänka fastighetens  
energikostnader och minskar ert CO2- 
avtryck.

Kontakta oss, så börjar vi med en  
översiktsrapport för att få en  
hälsostatus på fastigheten. Genom  
denna rapport kan vi enkelt se och gå  
igenom de åtgärder vi anser  
fastigheten behöver.
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Vi växer stabilt, våra bolag startade 2017 och tillväxten från och med 2021 förväntas 
mestadels komma från våra nystartade bolag under 2021 och 2022 främst, Brion VS 
Skåne och Brion Skaraborg.

Från 2021–2024 förväntar vi oss att etablera på fem nya orter med tio nya bolag.  
Vi kommer även att starta nya teknikgrenar. 2022–2024 kommer volymökningen 
främst att komma från dessa nya bolag och teknikgrenar.

Vinstutvecklingen kommer drivas under 2021–2022 främst av de under 2017–2018 
etablerade bolagen. Här räknar vi med att bättre inköp, en stabil marknadsinsats och 
en samtrimmad organisation kan nå en vinst på 10 % ebita. De större volymökningarna 
från 2021 till 2024 kommer nå sina vinstmål om 10 % vid ca 2–3 års rullande verksam-
het. 2024 skall koncernen omsätta 900 miljoner med en intjäning om 10 %.

Högt satta mål men vi har historiskt visat att detta är möjligt. Vi ha en organisation och 
en administration som är anpassad för detta.

Nycklar för att nå målen är att arbeta veckovis med avstämningar för att mäta likviditet 
samt att månadsvis göra bokslut på alla projekt och alla bolag. Soliditet, kassalikviditet, 
likviditet och vinstutveckling följs upp i enlighet med affärsplanen.

Marknadsbearbetning och projektselektering är avgörande byggstenar för en värde-
utvecklande volymökning. Inköpstrategin och en kvalitetssäkrad projektprocess är 
avgörande för vinstutvecklingen, och under 2021 är planen att samtliga bolag skall 
kvalitetscertifieras i enlighet med FR2000 standarden. 

BRION FÖRVÄNTAD 
EKONOMISK UTVECKLING
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INSTALLATIONSBRANSCHEN I SVERIGE
Den samlade volymen installationer inom el, VS och ventilation uppgick till 116 miljar-
der kronor under kvartal 1–3 i riket som helhet. Studeras årstakten, dvs om det fjärde 
kvartalet utvecklas i samma takt som de första tre, visar elinstallationerna på en ned-
gång med 2 % och VS- och ventilationsinstallationerna på motsvarande uppgång. Det 
finns emellertid signaler på att utvecklingen bromsar in under det fjärde kvartalet, och 
prognoserna för de olika installationssektorerna pekar på en nedgång med 1–3 % i år, 
för att sedan öka med 1–4 % 2021. 
 Utvecklingen skiljer sig emellertid åt mellan olika sektorer. När det gäller installa-
tioner kopplat till bostadsbyggandet är årstakten positiv, men tillväxttakten bromsar 
sannolikt in under fjärde kvartalet och landar kring nolltillväxt i år och en nedgång 
2021, med hänsyn till bland annat stigande arbetslöshet, lågt konsumentförtroende och 
minskat antal beviljade bygglov. När det gäller lokaler väntas dessa minska i år, innan 
de vänder uppåt igen 2021. Utvecklingen i år dras ned av kraftigt minskad aktivitet 
inom kontor och handelslokaler, då tjänstesektorn och den fysiska handeln har drab-
bats hårt av pandemin. Byggnadsunderhållet är den enda sektor som väntas växa på 
riksnivå i år, detta mycket tack vare en ökad aktivitet inom bostäder.

INSTALLATIONSBRANSCHEN I BRIONS VERKSAMHETSOMRÅDE
I sydvästra Sverige uppgick installationsvolymen till drygt 41 miljarder, varav 23,5 mil jar- 
 der inom elinstallationer, 4,8 miljarder inom ventilationsinstallationer och 13 miljarder 
inom VS-installationer. Årstakten ligger i linje med prognoserna, vilka indikerar en bred 
nedgång inom de olika installationsformer där elinstallationer väntas minska något 
mer än VS- och ventilationsinstallationer. 
 Nedgången blir i år 2020 kraftigare i sydvästra Sverige än i riket som helhet, men 
rekylen uppåt 2021 blir samtidigt något större vad gäller VS- och ventilationsinstalla-
tioner. Installationer kopplade till bostadsbyggandet har under prognosperioden en 
något mer positiv utveckling än i riket, även om det väntas en nedgång i år. 85 % av 
kommunerna i regionen uppger att det råder bostadsbrist, vilket är högre än riks-
genomsnittet. Priserna på bostäder har under det senaste året stigit kraftigt i regionen, 
vilket tillsammans med ett lågt ränteläge och en positiv befolkningsutveckling stärker 
efterfrågan på nya bostäder. 

OMVÄRLDSANALYS
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När det gäller lokaler väntas en nedgång i år, för att sedan öka under 2021–2022. 
Bygglovsstatistiken pekar nedåt och den pandemiförstärkta lågkonjunkturen har drab-
bat tjänstesektorn extra hårt. Med hänsyn till näringslivsstrukturen påverkas sydvästra 
Sverige också hårdare av en sämre utveckling inom just tjänstesektorn än exempelvis 
norra delarna av landet. Likt riket är det endast byggnadsunderhåll som väntas växa 
i år samtidigt som de installationsspecifika sektorerna minskar. Industrirör väntas 
minska med 3 % i år för att sedan öka med lika mycket 2021. När det gäller industriin-
stallationer och tele/data/säkerhet väntas dessa minska med 7 % respektive 10 %, vilket 
är något kraftigare än i riket, men att det vänder uppåt igen 2021. Sammantaget pekar 
prognosen för el-, VS- och ventilationsinstallationer på en något mer gynnsam utveck-
ling i sydvästra Sverige än i riket som helhet under perioden 2021–2022.

DRIVKRAFTER FÖR UTVECKLINGEN I BRIONS VERKSAMHETSOMRÅDE
• Tillverkningsindustri med internationell inriktning. 

• Fordonskluster i Göteborgsregionen. 

• Transporter, e-handel och lager mht till E4 och E6 och större hamnar. 

• Universitet och högskolor i regionen är drivkrafter för inflyttning. 

•  Framtida sammankoppling, via infrastrukturstråk, av Hamburg-Oslo samt 
Malmö-Stockholm. 

• Två starka storstadsregioner (Öresundsregionen samt Göteborg-Oslo). 

•  Kraftigt diversifierad bostadsmarknad med många heta områden (kust, storstäder 
samt delar av landsbygden, där det även finns många internationella köpare). 

•  Västsverige, som inledningsvis drabbades hårt av Covid-19 när det gäller gränshandel, 
fordonsindustri och turism. 

• Fordonsindustrin påverkar även Jönköpings och Kronobergs län. 

•  Livsmedelsindustrin är en dominerande sektor i södra Sverige och dess påverkan av 
Covid-19 har varit begränsad. Samtidigt har gränshandeln i sydvästra Sverige miss-
gynnats av stängda gränser. 
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HUR PÅVERKAR OMVÄRLDSANALYSEN BRIONS FRAMTID?
Vi kan konstatera att 2020 går framåt för Brion och vi har klarat nedgången på mar-
naden väl och växer i alla bolag och i alla kategorier med en, på koncernnivå, godkänd 
vinst. 2021 och 2022 ser ut att öka på de marknader och de områden där Brion är verk-
samt, eller tänker starta nya verksamheter. Orderboken för 2021 är i skrivande stund 
belagd till ca 75 % och sträcker sig för totala ordervärdet in i 2023.

Viljan hos våra kunder att satsa på miljövänliga installationer ökar, och de statliga 
intentionerna att stimulera miljövänliga installationer så som solcellsinstallationer ser 
vi som god. BrionEcoline ligger helt rätt i tiden och vi hoppas detta kan leda till nya 
kund kontakter. 

Kommuner och landsting ser ut att öka sina investeringar i vårt verksamhetsområde, 
och inflyttningen är god och drivs av industri (främst fordonsindustri), universitet och 
logistikverksamhet i närheten av hamnarna. 

Brions satsning på att växa organiskt med nystartade etableringar, och att nå en vinst-
ökning på de tidigare etableringarna under denna affärsplans period, är väl underbygg-
da med hänsyn till omvärldsanalysen. Målen är högt satta men underbyggda av Brions 
historia och omvärldsanalysens prognoser. 

Brion har tagit fram en SWOT-analys där vi identifierar interna styrkor och svagheter 
samt möjligheter och hot baserat på omvärldsanalysen.

Brion är idag en installationskoncern som placerar sig som en av de tio största i vårt 
verksamhetsområde, och vi har goda möjligheter att växa organiskt med ökande mark-
nadsandelar med en ökad vinst.
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SWOT-analys till grund för handlingsplanerna och denna affärsplan.
Detta är en sammanställning av de viktigaste punkterna i SWOT-analysen. 

SWOT-ANALYS

STYRKOR (S)
•  God trivsel hos personalen och lednings-

personer. Vi ger varandra energi med stort 
engagemang och har hög arbetsmoral. 

•  Brions goda varumärke.

•  Ekonomisk ordning, god kontroll. Balans-
räkningen är stark.

•   Goda och många kundkontakter.

•  Korta beslutsvägar, snabb omställning vid 
förändringar.

•  Hög/bred kompetens.

•  Vi ligger långt fram på hållbarhetsområdet.

SVAGHETER (W)
•  Liten administration, underorganiserade 

för framtida tillväxt.

•  Hög arbetsbelastning.

•  KMA Certifiering saknas.

•  Upprepade fel, många löser samma  
problem.

•  För svaga på digitalisering .

•  För få fakturakontroller.

•  Sociala medier och marknadsföring, för 
spretig. 

MÖJLIGHETER (O)
•  Nya affärsområden vad gäller andra 

discipliner, geografisk tillväxt, nya kund-
segment.

•  Myndighetskrav, databas återkommande, 
nya miljö- och energikrav.

•  Finansieringslösningar till miljö-
investeringar.

•  Öka mängden slutkunder genom ramavtal 
och offentliga upphandlingar.

•  Ecoline försäljning av klimatintelligenta 
system.

HOT (T)
•  Corona, nedstängningar av arbetsplatser.

•  Prispress på marknaden.

•  Konkurser Beställare och leverantörer.

•  Materialprishöjningar.

•  Dataintrång, IT-säkerhet.

•  Utländska installatörer.
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NÅGRA ÅTGÄRDER MED HÄNSYN TILL SWOT-ANALYSEN

STYRKOR
Vår goda trivsel är något vi som bolag måste värna om och fortsätta jobba på för 
att upprätthålla, därav tillkommer det nya värdeordet omtanke. Den ekonomiska 
kontrollen och ordningen skall utökas, främst med digitala tjänster för att samtidigt 
minska belastningen på administrationen, och vi skall arbeta igenom vår ekonomi-
handbok för att omfatta alla tänkbara transaktioner och rutiner i bolaget. Vi skall fort-
satt vara en platt organisation skapad för snabba beslut. BrionEcoline och vår satsning 
på hållbarhetsområdet skall under affärsplanens tidsspann fördubblas årligen.

SVAGHETER
Vi skall tidigarelägga vissa administrativa anställningar i förhållande till expansions-
planen. Vi måste ha minst en administratör i varje geografiskt område. Digitalise-
ringsplanen skall rullas ut fortare för att frigöra administrationstid. Under 2021 skall 
samtliga bolag ha påbörjat certifieringen enligt FR2000, och minst tre bolag skall vara 
certifierade. Vi skall ta in extern hjälp för att stärka vårt varumärke generellt, och vår 
närvaro på sociala medier specifikt.

MÖJLIGHETER
Möjligheterna till geografisk expansion är stor och att hitta rätt personal är avgörande. 
Vi skall starta nya teknikområden för att komplettera vårt erbjudande till kund. Sats-
ningen på miljövänliga installationer med grön finansiering är en fantastisk möjlighet, 
och vi behöver ta fler kontakter med finansiella institut. 

HOT
För att motarbeta hotet gällande konkurser hos beställare och leverantörer, skall vi  
ständigt ha kontroll på kreditvärdigheten samt om så krävs begära bankgaranti. Kredit-
värdigheten uppdateras löpande. Vi skall höja vår IT-säkerhet till över 45 % enligt 
Microsofts säkerhetsbedömning, detta skall ställas mot branschsnittet på 23 %. Inköp 
av material skall säkerställas tidigt i projekten om vi anser att det finns en fara för icke 
kalkylerade materialprishöjningar.
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KUNDSTRATEGI

MÅL
• Vi skall skapa flera nära kundrelationer

• Vi skall ta fler installationsuppdrag baserade på förtroende i tidiga skeden

• Vi skall planera och genomföra vår kundbearbetning på ett strukturerat sätt

•  Vi skall öka mängden serviceavtal och kunder med erbjudanden om energiunderhåll, 
solceller, fastighetsservice och ett personligt erbjudande med dedikerade personer 
som en kontaktperson mot en specifik kund. Att jobba nära kunden är avgörande

STRATEGI FÖR ATT NÅ VÅRA MÅL
1.  Varje medarbetare skall utse sina utvalda kunder. Invests VD skall jobba brett med 

ca 6–12 kunder i bearbetning. Vd skall jobba med 4–8 st. Pl skall jobba med 2–3 st.

2. Ett stort kundfokus krävs 

a. Vi måste systematiskt sköta återrapportering från Pl till Ac till Vd.

b. Alla avdelningar måste vara engagerade i den totala kundmassan.

c. Vi måste visa ett intresse för kundens affär.

d. Vi måste kontinuerligt hålla kontakten med kunden.

e. Vi måste hålla vad vi lovar kunden i form av kvalitet, tider och kompetens.

3.  Vi måste skapa en systematik kring hur vi jobbar med våra kunder både vad gäller 
återrapportering, kundträffar och tryckt material samt presentationer.

4. Vi måste skapa en systematik kring nykundsbearbetning på service.

5.  Vi kommer att räkna på stor del partneringprojekt då de ger garanterad avkastning 
och låg risk. Vi skall ta fram en redovisning för hur vi organiserar oss samt hur vi 
redovisar ekonomin.

Detta dokument skall leda oss i hur vi jobbar med våra kunder och hur vi väljer vilka 
kunder vi vill jobba med.
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CENTRALA AVTAL
• Vi skall teckna årsavtal med våra huvudleverantörer på central nivå.

• Avtalen skall följas på alla bolag.

•  Vi skall ha rätt pris i våra avtal och detta når vi genom halvårsvisa genomgångar  
av varukorgar.

•  Målet är att genom våra centrala avtal kunna ha priser som ligger 3–4 % under  
marknadspriserna.

•  Genom att samla volymerna till ett fåtal leverantörer når vi våra inköpsmål.

EGET SORTIMENT 
•  Vi skall ta fram ett antal produkter som vi frekvent använder och teckna avtal direkt 

med leverantören eller tillverkaren. När vi kan styra materialvalet skall vi styra till vårt 
utvalda sortiment.

•  Vi skall samla volym hos de leverantörer och tillverkare vi har avtal med.

LAGERFÖRT MATERIAL
•  Vi skall ha ett IT-stöd för köp av lagerfört material som ger oss bäst pris vid  

korsreferenser.

•  Målet är att 90 % av det lagerförda materialet som köps skall läggas i vårt IT-system.

•  Lagerfört material som köps via systemet skall rendera i en större koncentration  
av materialinköp.

•  Att hämta material hos grossisten skall i största möjligaste mån undvikas i 
 entreprenader.

INKÖPSSTRATEGI
Detta dokument skall leda oss i hur vi jobbar med våra inköp och hur vi väljer att 
samla våra volymer. Inköp är viktigt för företagets intjäning. Ledningstanken är att vi 
skall vara varsamma med företagets pengar och varje sparad krona är viktig.
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SPECIALMATERIAL OCH ICKE PRODUKTIONSMATERIAL
•  Vi skall alltid jämföra med vad vi kan få ut på våra centrala avtal och fråga vår  

avtalade grossist där så är lämpligt.

• Köps helst direkt från leverantör eller tillverkare.

• Vi skall alltid ta in minst tre offerter och konkurrensutsätta leverantörerna.

• Vi skall samla volym från flera projekt. (internt Brion).

•  Vi skall utnyttja koncernfördelar och även försöka samköpa volymer med andra 
bolag.

PARTNERING OCH ÖPPNA BÖCKER
•  Vi skall jobba med lägre fakturanetto än branschen i våra öppna entreprenader. På så 
vis når vi en större konkurrensfördel. Vi skall tillsammans med beställaren ta fram de 
för projektet bästa priserna med hänsyn till kvalitet, hållbarhet och ekonomi.
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AFFÄRSNÄTVERK

•  Vi skall under affärsplanens giltighetstid vara del i ett bra affärsnätverk. 

•  Budget 300 000–500 000 kr årligen.

•  Troligtvis en sponsring av en idrottsförening.

•  Nätverket måste bestå av potentiella kunder till oss.

•  Målbilden skall vara att om det kostar så skall det ge utdelning över tid. 

•  Affärsnätverket skall gynna merparten av bolagen i Brion.

•  Vi måste ha i åtanke att ett affärsnätverk sällan betalar av sig det första två åren.

•  Vi måste engagera oss i nätverken personligen.

SYNLIG MARKNADSFÖRING
•  Våra bilar! Vi skall årligen se över strajpningen av bilarna som är vår främsta  

synliga plattform.

•  Yrkesarbetarnas kläder! Tryck. Helt rent, propert. Bra sortiment. 

•  Sponsring av ungdomslag, med mellan 5 000–15 000 per lag, max 5–15 lag.

•  Annonsering i samband med rekryteringsbehov. 

•  Affärsplanen skall tryckas och delar skall ingå i personalhandboken.

MARKNADSFÖRINGS- OCH  
VARUMÄRKESSTRATEGI
Detta dokument skall leda oss i hur vi jobbar med vår marknadsstrategi och hur vi 
väljer att synas och verka. Marknadsföringen är viktig av tre anledningar. 1. Att kom-
ma åt något affärsnätverk som kan ge oss rena affärer och ett brett nätverk. 2. Att 
synas för oss och våra anställdas skull, att vara ”top of mind” vad gäller installations-
tjänster i vårt verksamhetsområde. 3. Att attrahera ny personal och nya potentiella 
partners. Vidare skall vårt varumärke vara så pass starkt att vi enkelt kan marknads-
föra Brion på de nya orter där vi etablerar.
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SOCIALA MEDIER
•  Hemsidan måste omarbetas. Hemsidan skall lämna info om vad vi gör och hur man 

kontaktar oss samt en länk till sociala medier. Hemsidan skall också visa hur det är att 
jobba hos oss samt förmedla våra referensprojekt.

•  Facebook, Instagram och Linkedin. Vi behöver extern hjälp av en varumärkesstrateg 
för att kunna utarbeta en hållbar strategi för att varumärket Brion skall utstråla vår 
idé om hur det är att jobba med och hos oss. Detta skall ske i början av 2021. Face-
book, Instagram mer profilbyggande och inspirerande, Linkedin är mer professionell 
och här annonserar vi t ex jobbannonser etc. 
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•  Under denna affärsplans tidsspann sker all tillväxt organiskt via rekryteringar och god 
marknadsbearbetning. Bolagsförvärv är inte aktuellt.

•  Bolagsbildande och geografisk expansion sker via delägande. All expansion sker  
uteslutande beroende på den ledningspersonal vi kan rekrytera.

•  Befintliga bolag i koncernen får inte växa sig alltför stora. En familjär stämning, väl-
mående, ekonomisk ordning och ett nära ledarskap är viktigt i alla våra bolag.

•  Bolagsstrukturen byggs i tre nivåer där Brion Invest är ägarbolaget som samordnar 
koncernen. Strukturen kan byggas i två nivåer under Brion Invest.

•  Samtliga bolag skall kunna jobba under BrionEcoline-paraplyet för att främja miljö-
vänliga installationer.

•  Brion skall bredda sitt erbjudande mot kund genom en teknisk expansion. 

•  Under 2021 kommer hälften av finansieringen för nya bolag från en checkkredit och 
hälften från kassan i Brion Invest. Under 2022 skall nya bolags finansiering komma 
enkom från kassan i Brion Invest. Under 2023 skall nya bolag kunna bildas i sin helhet 
genererat från hela koncernens positiva kassaflöde.

EXPANSIONSSTRATEGI 
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