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FREJS

Om Frejs

Grunder för vår policy

En global pandemi

Frejs är en byrå med drygt sextio anställda
fördelat på våra kontor i Göteborg och
Smålandsstenar. Vi har lång och bred erfarenhet
inom både revision och redovisning. För att
kunna tillgodose dagens allt mer komplexa
verksamheter har vi med åren kompletterat
med fler tjänster inom rådgivning , skatt och
löner. Vår affärsidé är att genom kompetens och
kontinuitet skapa trygghet för kunder och
medarbetare.

Hållbarhetspolicyn har upprättats utifrån frivillig
tillämpning och i allt väsentligt i enlighet med ÅRL
kap. 6 §10-14 samt GRI Standards: Core option.
Frågor som anses väsentliga för vår verksamhet
och våra intressenter utgör policyns innehåll.

En oväntad utveckling av Covid-19 pandemin förändrade allas sätt att tänka, leva och agera. Inget är eller förblir som före virusutbrottet. Världen har påverkats mycket märkbart och en snabb
anpassning har krävts på alla plan.

Vi har analyserat möjliga risker som kan finnas
inom utvalda områden och presenterar åtgärder
för att uppfylla det vi anser är viktigt för att undanröja eventuella risker. Policyn omfattar grunderna i
Frejs hållbarhetsarbete och uppdateras löpande.

Vår syn på hållbarhet
Hos oss på Frejs ser vi hållbarhet som en naturlig del av verksamheten. Vårt fokus på kontinuitet och
långsiktiga relationer med våra kunder och medarbetare är vår grund sedan byråns start. Vi strävar
efter att växa hållbart och att inspirera våra kunder och medarbetare till att utvecklas. Vi vill hitta nya
effektiva lösningar, förbättra arbetssätt och utvecklas inom kompetensområden som ska leda till att
vår verksamhet är hållbar en lång tid framöver.
Vi identifierar våra hållbarhetsmål utifrån tre aspekter: sociala, ekonomiska och miljömässiga. Våra
mål och prioriteringar är sammankopplade med vårt jobb i vardagen och med en långsiktig planering.
Som verksamhet har vi bra kontroll över våra processer, rutiner och hur förbättringar implementeras.
Inom den sociala aspekten fokuserar vi på medarbetarnas arbetsmiljö och våra kundrelationer. Det
ekonomiska perspektivet avser hushållning med resurser samt vår tillväxt. I den miljömässiga aspekten
ingår vår påverkan på miljön och för verksamheten väsentliga hållbarhetsfrågor.

På Frejs har vi anpassat vårt arbetssätt till riktlinjer och restriktioner för att skydda våra medarbetare och kunder och samtidigt kunna leverera bästa kvalitet av våra tjänster. Frejs ombesörjer
att alla medarbetare har bra möjligheter att jobba på sätt som gör dem trygga både psykiskt
och fysiskt. Vårt digitaliserade arbetssätt har utvecklats ytterligare och anpassats till individuella
behov. Vi fortsätter att vara lyhörda för våra kunders behov och finns som stöd för dem under
denna krävande tid.
Trots de nya omständigheterna har Frejs gått starka genom det gångna året. Vi har fokuserat på
att ställa om för att möta nya utmaningar, istället för att ställa in. Vår verksamhet fortsätter att
växa och den nya verkligheten blir ytterligare en faktor som förstärker behovet av utveckling av
nya lösningar.

FN:s Globala Mål
Vi arbetar mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessa har tagits fram för att avskaffa
extrem fattigdom, minska orättvisor samt hitta en lösning på klimatkrisen. Tanken är att världens
ledare, företag och individer ska arbeta sida vid sida för att de globala målen ska vara uppnådda
år 2030.
Vi vill att det arbete vi utför ska återspeglas i dessa globala mål. Detta då vi arbetar för en positiv
påverkan på samtliga hållbarhetsfrågor, både de ekonomiska, sociala och miljömässiga.
Under varje kapitel i Hållbarhetspolicyn kommer de globala mål som vi anser identifierar vår
vision och vårt arbetssätt att presenteras.

Utvärdering av våra satsningar sker i dialog med våra medarbetare. Vi Frejsare har, alla och envar,
möjlighet att aktivt bidra till hur vi utvecklas. Våra hållbarhetsmål ska bidra till en ökad förståelse kring
hur vi i vår verksamhet kan bidra till en mer hållbar framtid.
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FREJS

Vi drivs av kontinuitet
Frejs har verkat i revisions- och
konsultbranschen i snart 50 år. Redan från
start hade vi fokus på närhet till kunderna och
långsiktiga samarbeten.

Mikael Glimstedt
Aukt. revisor | Partner
VD Frejs Revisorer AB
Frejs Konsulter AB

”Utan engagerade
människor stagnerar
verksamheten.”

Genom kontinuitet, kompetens och kundfokus
kan vi agera som den compliance coach vi vet
att kunderna uppskattar. För att klara det krävs
engagerade människor som trivs och utvecklas,
vilket är en viktig, för att inte säga avgörande,
faktor i vårt arbete med en hållbar arbetsmiljö.
Utan engagerade människor stagnerar
verksamheten. Vårt arbetssätt skapar också
engagemang hos våra kunder vilket förstås är
en helt avgörande faktor för att vi alla fortsätter
att utvecklas.
Kompetens skapar också trygghetskänsla både
för oss själva och för våra kunder. För att främja
kompetens utbildar vi oss kontinuerligt och
uppmuntrar till individuell nyfikenhet och utveckling, vilket gör att våra medarbetares kompetens inte bara utvecklas på djupet, utan även
på bredden. Trygghet är grunden för att kunna
jobba långsiktigt och hållbart tillsammans.
Vi eftersträvar en balanserad treenighet mellan
tre avgörande fokusområden, marknad/HR/
process, som är inbördes beroende på så vis
att just en balans är nödvändig för en hållbar
utveckling av vår verksamhet. Treenigheten kan
beskrivas som att det krävs engagerade och
kompetenta människor för att hållbart klara
både leverans och expansion. Där är vi, men
det finns alltid mer att göra, tillsammans och
framåt.

Kompetens, Engagemang, Kontinuitet, samt
Kunden i fokus är Frejs viktigaste ledord. De
belyser det vi tycker är mest betydelsefullt för
vårt företag både internt och externt och
genomsyrar vår organisation, våra medarbetare och vårt arbetssätt. Just kontinuitet har
kommit att bli kärnan i vårt sätt att lyfta fram
hållbarhet. Vi har medarbetare och kunder som
varit med oss från start och det är vi väldigt
stolta över. Det visar på att vår affärsidé håller
genom förändring och utveckling.
En Frejsare har Engagemang i sitt DNA. Vi vet
att det är avgörande både för att göra ett bra
jobb och för att verkligen trivas med det. Inom
vårt företag finns stort driv och intresse för
kundernas verksamheter. Frågar du våra kunder, är det just detta som kännetecknar oss
Frejsare och som bygger ett långsiktigt och
hållbart samarbete. Vi har en låg omsättning av
personal i en rörlig bransch. Genom vår storlek är vi tillräckligt stora för att kunna erbjuda
utveckling och utmaningar längs yrkeslivet men
vi är också tillräckligt små för att kunna vara
personliga, lära känna och stötta varandra och
mötas som medmänniskor i vår vardag. Vår erfarenhet säger oss att ett gott samarbete bara
blir bättre med åren.
Kontinuitetstänket gör även att vi sätter våra
Kunder i Fokus. Vi värnar starkt om våra
kundrelationer och arbetar alltid för att utveckla långvariga och nära samarbeten med alla
våra kunder, stora som små.

Gert Frej

Aukt. revisor | Partner
Grundare

Vi är mycket stolta över det vi kallar
Frejsandan, vilken kännetecknas av en
lagkänsla och öppenhet medarbetare emellan
och som även präglar vårt engagemang för
kunderna. Frejsandan har varit i fokus sedan
företagets start och har skapat den personliga
känsla som Frejs har - 60 medarbetare senare.
Frejsandan bidrar till såväl kontinuitet, stort
engagemang och bred kunskap, vilket gör att vi
kan följa vårt motto: Rätt råd i rätt tid.

- Mikael Glimstedt
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Våra värderingar
Frejs har största fokus på långsiktiga relationer med både våra kunder och medarbetare. Medarbetarna
är vår absolut viktigaste tillgång och Frejs strävar kontinuerligt efter att anpassa och förbättra arbetsmiljön för samtliga anställda.

Rekrytering och onboarding
Mottagandet av nya medarbetare är mycket
viktigt för att få en bra start på ett långsiktigt
”förhållande”.

Det finns en stark vi-känsla inom företaget, vilket leder till att vi på bästa sätt kan använda våra tillgångar för att nå uppsatta mål och växa. Vi är olika, våra kompetensområden och erfarenheter är varierande
och därför har vi förmågan att kombinera våra styrkor och erbjuda tjänster som är skräddarsydda till
våra kunder.

När man pratar om en bra onboarding, ska
arbetsgivaren ge rätt förutsättningar för en bra
start både i arbetsuppgifterna men även med
introduktionen in i gruppen. Att prioritera en
bra rekryteringsprocess och onboarding
möjliggör för ett företag att tidigt ”skörda”
effekterna av ett gott samarbete. Dessutom
främjar det vår renommé som en attraktiv
arbetsgivare i konkurrensen om medarbetare.

Arbetsetik värderas högt hos Frejs
Sedan byrån grundades strävar vi efter att kontinuerligt följa våra etiska principer viket ger trygghet till
alla. Vi skapar och planerar inför morgondagen och vår framtid tillsammans, samtidigt som vi bryr oss
om och respekterar varandras integritet.
Hos oss finns det möjlighet för medarbetarna att påverka och engagera sig i interna processer. Vi är
övertygade om att varje medarbetare kan göra skillnad med de verktyg vi själva skapar. Syftet är att
främja att vara en individ i gruppen, där alla är lika viktiga. Vi har ett samarbete mellan våra kontor i
Göteborg och Smålandsstenar. Vi känner varandra och vi stöttar varandra. Vi respekterar även varandras sätt att jobba och försöker fånga problem i god tid. Det viktigaste för oss är att alla medarbetare
känner sig lika viktiga för vår verksamhet.

Utveckling av interna processer

Ann-Louise Welin

Aukt. redovisningskonsult
Göteborg

Frejs har under de senaste fem åren arbetat
med att utveckla processen för onboarding av
nya medarbetare för att de ska få ett varmt
välkomnande och en tydligare introduktion till
yrkesrollen. Detta kräver god planering och
vägledning av kollegor inom samma yrkesroll.
- Ann-Louise Welin

För att bibehålla vår kvalitet behöver vi utvecklas och anpassa våra interna processer efter branschens
krav samt organisationens och medarbetarnas behov. Det är viktigt att löpande utvärdera och implementera förbättringar. Ny kompetens och erfarenhet ska bidra till vårt lagarbete och nytänkande är
en tillgång för vår utveckling. Vi vill att alla våra medarbetare får möjlighet att känna engagemang och
utvecklas på Frejs.

”Jag tror att vår styrka är
hållbarhet i den sociala
aspekten”
Medarbetarenkät 2020-03-13
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Hållbarhet i siffror 2020
65 medarbetare i Sverige
41,6 år i medelålder på anställda
89% frisknärvaro
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11,8 år i genomsnittlig anställning
38% män
Frejs har vuxit successivt och organiskt sedan 1974 och under 2020 var vi 65 anställda. Våra
medarbetare är i åldersspannet mellan 23 – 80+. Vi är stolta över all erfarenhet, kompetens
och nytänkandet som finns hos våra anställda. Vi vill växa men samtidigt bibehålla våra
grundvärderingar och vår sammanhållning
Vi uppmuntrar till god hälsa hos alla våra medarbetare. Detta resulterade under 2019 i 89%
frisknärvaro. Under 2020 satsade Frejs ytterligare på psykisk och fysisk hälsa genom gemensam
gruppträning på abetstid, massage och hälsorelaterade föreläsningar.
Det är väldigt viktigt för oss att våra medarbetare är uppdaterade på förändringar inom branschen
och har möjligheter till karriärutveckling. Därför erbjuder vi kompetensbaserade utbildningar på
arbetstid för samtliga med ett genomsnitt på 46 utbildningstimmar per anställd (2020).
Stort eget ansvar i kombination med kollegor som hjälper varandra skapar en arbetsmiljö där våra
anställda både trivs och även gärna stannar kvar. En genomsnittlig anställning på 11,8 år visar
tydligt på detta och gör det möjligt för oss att bibehålla kontinuitet i vårt arbete samtidigt som vår
Frejsanda lever vidare.
Under vår årliga engagemangsenkät kan vi utläsa att: Frejs totala välbefinnande är mycket högt,
samt att medarbetarna skattar sitt engagemang och sin upplevelse att arbeta på Frejs högt.
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62% kvinnor
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2

Frejs har en senior organisation som särskiljer sig i branschen. Denna är ett resultat av vår förmåga
att låta våra medarbetare utvecklas och således kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö som de väljer
att stanna kvar i. Med en stark kontinuitet och låg personalomsättning har vi under de senaste fem
åren intensiferat vår rekrytering av juniora medarbetare och ser en god tillväxt i mångfald. Det är en
styrka för vår organisation och vi jobbar på att stärka vår mångfald ytterligare.

Hållbarhet över tid
Frejs tog ett viktigt steg framåt år 2013 och flyttade till en miljöcertifierad byggnad i Göteborg. En
rad andra viktiga händelser har också ägt rum under efterföljande år. Vår verksamhet genomgick en
omorganisering där en ny HR-roll skapades. Vi har utvecklat vår strategi och definierat Frejs värderingar, prioriteringar, riskområden och mål avseende hållbarhetsaspekter. Fokus på arbetsmiljö,
personal och hållbarhetsfrågor har ökat.
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2013

2017

Frejs flyttar in i nya lokaler på
Ullevigatan 19 i Göteborg.
Dessa ligger i ett miljöcertifierat
kontorshus

2020

Frejs startar upp engagemangsundersökningar för att öka
förståelsen i våra styrkor samt
ringa in utvecklingsområden

Frejs hållbarhetsrapport skapas
och ger ett tydligare fokus kring
hållbarhet

<

<

Frejs genomgår en omorganisering
där en ny HR-roll skapas för tydligare
fokus på personalfrågor

<

<

<

2016

2019

19 Frejsare bestiger Kebenekaise på dagen med säsongens mest utmanande väder i regn, hård vind och
hagel. Dessa kollegor hade ett starkt stöd från resten av
kollegorna som väntade på att få fira toppbestigarna
nere vid fjällstationen
Uppstart av satsning på psykisk och fysisk hälsa
genom träning och föreläsningar på arbetstid

Våra prioriteringar
På Frejs vill vi att alla medarbetare ska må bra
och trivas på arbetsplatsen. Vi jobbar med
att motverka stress genom att erbjuda
fysisk träning, massage på kontoren och ge
möjligheter till att individuellt anpassa sin
arbetssituation. För att stärka Frejsandan och
vikänslan ordnar vi regelbundet gemensamma
aktiviteter som inte bara är en upplevelse
för gruppen utan även skapar nya minnen
samt bidrar till glädje och positivitet på
arbetsplatsen.
Frejs följer upp och utvärderar kontinuerligt
både kort- och långsiktig planering. Vi vill aktivt
påverka faktorer som bidrar till att verksamheten är hållbar, både internt och externt.
Revisionsbranschen kännetecknas av intensiva
arbetsperioder och på Frejs arbetar vi mot det
så kallade 60/40-målet. Syftet med detta är att
det ska bli en mer jämn arbetsbelastning
mellan vår- och höstperioden.
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Kompetensutveckling erbjuds till alla
medarbetare och den följer en individuellt
anpassad plan. Medarbetarnas kompetens och
engagemang är Frejs största tillgång och därför
är det viktigt att vi ser våra medarbetare som
individer. Vi skapar långsiktiga arbetsrelationer
och investerar i våra anställda.
Med vår personliga fokus på både medarbetare
och kunder i kombination med vår strävan att
erbjuda högsta kompetens, siktar vi mot att
göra Frejs till en attraktiv arbetsplats som är
unik på marknaden.
I en organisation i Frejs storlek finns ett stort
behov av nära kommunikation med våra
medarbetare. Individens möjlighet att kunna
påverka är viktig, tillsammans med tydlighet
och ledning. Vår högsta prioritet är att nå en
bra balans i den mängd information som bör
kommuniceras tillsammans med ett tydligt
ledarskap.

Riskområden och våra mål
Vår bransch kännetecknas av intensiva arbetsperioder och vi har en tyngre arbetsbelastning under
första delen av året. För närvarande är förhållande mellan den intensiva och mindre intensiva
perioden 65/35 (proportion). Det finns en ökad risk för sjukskrivning respektive arbetsbrist
bland medarbetare vid ojämn arbetsbelastning och därför har vi ökat vårt fokus på att jämna ut
arbetsbelastningen och effektivisera interna arbetsprocesser. Vi siktar på att nå 60/40, vilket är
ett långsiktigt mål. Beläggningen påverkas av en del oförutsägbara faktorer vilket gör att det är
utmanande att nå detta mål.
Under 2019 påbörjade vi att samla in feedback avseende hållbarhetsfrågor genom interna enkäter
riktade till medarbetarna. Erhållna svar utvärderas och nya förslag implementeras i vardagliga rutiner. Vi har bl a infört sopsortering i vårt gemensamma utrymme som resultat av enkäten. Vi strävar
efter att fortsätta med att samla nya idéer som förbättrar vår arbetsmiljö utifrån olika hållbarhetsperspektiv. Målet är att genomföra två enkätundersökningar per år som ger nya förslag från medarbetarna.
Frejs erbjuder regelbundet möjlighet till fysisk träning på arbetstid till våra medarbetare. Under
2019 hade vi totalt 20 + träningstillfällen men endast ca 1/3 av våra medarbetare har deltagit.
Det låga deltagandet var främst i Göteborg. I Smålandsstenar var deltagandet på runt 75%. Vi
eftersträvar att nå högre deltagande för Göteborg och hitta alternativ till aktiviteter som är bättre för
större grupper/fler anställda.
Frejs värnar om sin företagskultur och en nyckel till detta är att hålla personalomsättningen på en låg
nivå. Under 2019 var personalomsättningen 3 %. Samtidigt som vi vill växa måste vi också anpassa
oss till förändringar i branschen och på marknaden. Det finns tydliga tendenser till ökad personalomsättning i branschen totalt. Den låga personalomsättningen på Frejs är ett styrkebesked och gör
det möjligt för oss att bibehålla företagskulturen där vi ser kontinuitet som en viktig byggsten. Att
fortsätta utveckla och jobba på vår onboardingprocess är högt prioriterat för att ytterligare stärka
möjligheterna för nya medarbetare att få en bra uppstart på Frejs och det är också en förutsättning
för bibehållen kontinuitet. Därtill ska vi jobba på möjligheterna för seniora medarbetare att utvecklas. Exempelvis genom ledarskapsutveckling och delegering.
Genom vår årliga engagemangsenkät vet vi att vår organisation har ett högt engagemang men med
en utvecklingspotential inom området ”erkännande och tydlighet”. Vi behöver bli bättre på att lyfta
fram individers prestation och vår goda laganda får inte hindra att också fira enskilda medarbetares
framgångar. I vår platta organisation som tydligt utmärker sig i att ”alla dörrar står öppna” behöver vi
ibland vara extra tydliga med kommunikation av beslut och deras syften eftersom en bred
delaktighet också ökar kraven på insyn och förståelse.
Ur vår engagemangsenkät kan vi utläsa att Frejs totala välbefinnande är mycket högt. Resultatet
visar att 81 % av medarbetarna skattar sitt engagemang och sin upplevelse av att arbeta på Frejs
som genomsnittligt till högt. Vår arbetsmiljö och medarbetares välbefinnandet ska fortsätta att ligga
på en mycket hög nivå. Målsättningen är att minska andelen med lågt engagemang ytterligare och
stärka andelen på hög nivå ännu mer.
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Vi jobbar nära våra kunder

Besök hos kund

För Frejs är våra kundrelationer kärnan i allt vi gör och vi drivs av att utveckla långsiktiga och framgångsrika samarbeten. Genom detta driv erbjuder vi rådgivning som är personlig och skapar mervärde i samarbetet med våra kunder.
Vi har en kombination av den stora byråns specialistkunskap och den mindre byråns smidighet. Det
råder en familjär stämning på kontoret som ger utryck för byråns personlighet. Vi vill att våra kunder
ser oss som vi är. Att känna igen ansikten, känna sig sedd och förstådd anser vi är viktigt för att skapa
förtroende som är grunden för goda kundrelationer.
Bland våra viktigaste värderingar är att agera med integritet och se kundens individuella behov och
potential. Vi ska vara en plattform för dialog som ger utrymme att fokusera på rätt saker och växa
tryggt. Frejs eftersträvar att anpassa och utöka olika kompetensområden för att ge rätt rådgivning i
rätt tid. Specialister inom skatt, HR och lön samarbetar med våra revisorer och konsulter och det
resulterar i en väl anpassad mix av tjänster.
Kärnan i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att förhålla sig till de rådande lagar och regler som
gäller. Genom hög insyn, gott samarbete och djupkunskap kan vi stötta företag att förhålla sig till en
god etik och det skapar en transparens gentemot myndigheter och andra intressenter som är
beroende av att verksamheten bedrivs på ett tillförlitligt sätt.

Heliospectra AB
Heliospectra AB, ett bolag med en hållbar affärsidé inom växtproduktion, är en av våra kunder som
under de senaste åren tagit fram många nya hållbara lösningar. Att stötta bolagets framsteg är ett
sätt för Frejs att bidra till bättre framtid.
Från starten av bolaget har Heliospectras vision varit att effektivisera växtproduktion genom smart
teknik. Med detta i ryggen har bolaget specialiserat sig på smarta växthuslampor som styrs med
sensorer. Lamporna har lägre energiförbrukning och skapar lägre värme. Idag är de världsledande
inom området. Med deras produkter kan jordbrukarna ge grödorna ljus för att optimera växternas
tillväxt, samt minska svinn genom att förhindra missväxt. Dessutom växer grödorna snabbare, och
därför kan mer grödor odla på en och samma yta, alltså effektivisera genom smartare teknik.
Heliospectra utmanar också de traditionella sätten att odla, varför inte odla vertikalt eller under
förhållanden som liknar de i rymdfärjor? Detta är utmaningar som bolaget funnit lösningar på. Frejs
var rådgivare till Heliospectra i drygt 10 års tid, innan vi blev revisorer i bolaget i samband med
börsnoteringen 2014. Under tiden har bolaget vuxit till ett världsomspännande företag. Vi är stolta
att från vår kant kunna bidra med rådgivning till Heliospectra, ett företag som fortsätter sin resa med
nya hållbara lösningar för att föda och läka världen.
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”Mer än 50 år i svensk Volvohandel”

Vi vill hjälpa våra kunder växa hållbart

Frejs viktigaste värdegrund, kontinuitet, har sitt ursprung från byråns grundare Gert Frejs arbete som
revisor och rådgivare sedan början av 60-talet. Hans arbetsetik och principer har format byråns sätt
att utveckla kundrelationer, där långsiktighet och kundens behov är i största fokus.

Många av våra kunder har vuxit och vi har förmånen att vara vid deras sida under tiden. Frejs har
följt med genom flertalet generationsskiften i mindre och större familjeägda bolag. Vår målsättning
är att vara till hands genom de förändringar som styr kundens utveckling på marknaden. Vi ska vara
ett steg före och ge råd, stöd samt hitta lösningar som kommer att främja våra kunders hållbara tillväxt. Vi vill vara en källa till inspiration.

Gert har varit involverad i den svenska Volvohandelns utveckling under mer är 50 år. I samband med
Gerts 80-årsdag 2018 gav Volvo, tillsammans med projektledaren Bengt Gustafsson, ut en skrift som
hyllning för Gerts engagemang och satsning i utveckling av bilbranschen under dessa årtionden.
Denna skrift döptes till ”I backspegeln”.
Skriften lyfter fram långsiktighet och kontinuitet i Gerts relationer med sina kunder inom
Volvohandeln och hedrar hans insatser genom åren. Den visar hur värdefull och oersättlig
förtroenden är och att den personliga kontakten skapar stark gemenskap över tiden. Citaten nedan
är hämtade från skriften, där texten är skriven av Berit Åkesson.

Vi följer med i utvecklingen av teknik och digitalisering vilket bidrar till att vi sparar på miljö och tid.
Eftersom den personliga kontakten med kunden är viktigt för oss får vi tack vare digitaliseringen
ytterligare tid till att fokusera på relationen med kunden och ge extra värde i vårt samarbete. Vi kan
därmed ägna mer tid till att svara på frågor och lösa problem, fördjupa oss och vara mer delaktiga i
utvecklingen av våra kunders verksamheter.

Christian Ericson, f.d ekonomidirektör på Volvo Cars i Sverige: […] har haft kontakt med Gert sedan
mitten av 1980-talet och uppskattar honom både professionellt och privat: Gert har varit en mycket
värdefull ekonomisk rådgivare till Volvo och en viktig mellanhand mellan Volvo och Volvohandlarna.
Detta speciellt i samband med ägarförändringar - det har varit många genom åren, då Volvo också
blir involverad. Jag kan verkligen intyga att alla dessa affärer blivit lyckade för alla parter, inte minst
för Volvo. Gert värnar verkligen om entreprenörskapet, vilket för Volvo är sinnebilden för ett
framgångsrikt representantskap för Volvo i hela Sverige. Han är mycket konstruktiv och väldigt bra
på att hitta lösningar på olika problem.
På Frejs har vi fokus på att alla våra kunder, oavsett storlek och bransch, får det bästa av vad vi kan
erbjuda.
Inom svensk Volvohandel finns en ständig balansgång mellan det storskaliga, industriella och det
småskaliga, entreprenöriella. Krafterna för det storskaliga tenderar att överväga. Gert Frej blev en
stark förespråkare för det småskaliga, kundnära och entreprenörsinriktade. Man kan till och med
säga att han blev ett auktoriserat stöd för de mindre, fristående Volvohandlarna, menar Göran
Carstedt. (VD för Volvo Svenska Bil AB 1986-1990).
Genom åren har Frejs även vittnat många generationsskiften hos sina kunder.
Sten Brandt, VD för Brandt bilkoncern startad 1929 av familjen Brandt: Själv är jag tredje generation
i familjen och var mycket involverad vid skiftet mellan andra och tredje generation […] Gert var högst
delaktigt. Nu har vi lämnat över till fjärde generationen! Så kan vi verkligen tala om långsiktiga och
goda relationer.
Även hos Frejs har vår interna succession inneburit att vi nu tillsammans har över 300 års erfarenhet
av revision och rådgivning till kunder i bilbranschen!
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Ulf Johansson

Aukt. revisor | Partner
VD Frejs Holding AB
”Mail och andra sätt att
kommunicera får aldrig ersätta
den personliga kontakten”
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”Kontinuitet och långsiktighet är viktiga
parametrar på Frejs. Kunderna består främst av
ägarledda verksamheter och medarbetarna på
Frejs är vana att arbeta nära ägarna.

”Det gäller att skapa en kontinuitet i
relationen och att finnas där i rätt tid.”
Vi skapar en trygghet för kunden genom att det
är tydligt vem kunden ska vända sig till och att
vi är tillgängliga när kunden behöver oss”

Per-Anders Pettersson

Vi har genomfört ett arbete för att våra kunders personuppgifter ska skyddas i enlighet
med EU:s dataskyddsförordning: General
Data Protection Regulation. Vi är måna om
att våra kunder ska känna sig trygga i kontakter med oss.
Anpassningen till GDPR medförde
förändringar i program som vi använder i
vårt dagliga arbete. Vidare utvecklades sättet
att kommunicera för att skapa säkrare kanaler för informationsflöde och inlämning av
material. Det uppdaterade sättet att hantera
känslig information gav oss mer utrymme
och fler kanaler till att kommunicera med
våra kunder.
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• Vi skapar värde för våra kunder genom att erbjuda individuellt anpassad rådgivning med
skräddarsydda tjänster.
• Vi strävar efter att ge råd, stöd och hitta lösningar som kommer att främja våra kunders tillväxt.
• Vi ser till att både våra befintliga och nya kunder får det de behöver.
• Vi är personliga och lojala.
• Vi tänker och planerar långsiktigt.
• Vi strävar efter att bibehålla kontinuiteten i våra kundrelationer.
• Vi ser oss som ett bollplank för kundens viktiga frågor samt en plattform för dialog.

Källa: Tidningen Balans, Februari 2020

Aukt. revisor | Partner
Smålandsstenar

GDPR

Prioriteringar

Riskområden och målsättning
Penningtvätt och
antikorruption
Vår Bransch styrs av yrkesetiska regler och vi bidrar dagligen till att minska både penningtvätt
och korruption. Som revisorer har vi kompetens
och ansvar att arbeta för ett hållbart näringsliv.
Våra medarbetare genomgår utbildningar i
penningtvätt. Regelverk som följs i vår bransch
ställer höga krav på profesionell kompetens,
objektivitet och integritet. Frejs verkar aktivt
för att förebygga ekonomiska oegentligheter
och är medlem i FAR, en svensk branschorganisation inom revision, redovisning och rådgivning.

Vid vår planering av uppdrag ser vi till att matcha bästa kompetens med kundens behov och på
så sätt utveckla våra kundrelationer. Ett flertal av våra kunder har varit med oss i många år och vi
satsar på ett långsiktigt samarbete framåt. På Frejs värdesätter vi högt våra affärsrelationer och vill
fortsätta utveckla dem till nya nivåer.
Vi vill även involvera våra kunder, potentiella kunder och intressenter i processen genom att genomföra intervjuer och enkäter som skulle ge oss värdefull input/feedback. Genom vår hållbarhetspolicy visar vi hur vi jobbar med hållbarhet och hur vi ser på vår roll i samhället.
Vårt mål är att hjälpa våra kunder växa långsiktigt och på ett hållbart sätt. För att uppnå detta
strävar vi efter att bibehålla våra befintliga kundrelationer och se till våra kunder får bäst individuellt anpassade tjänster. Vi har god kontroll över våra egna processer men vissa externa faktorer, så
som osäkerhet på marknaden, branschförändringar, konkurser samt ägarbyten, kan ha oförutsägbar
påverkan på utvecklingen i samarbeten.
För närvarande arbetar vi med att definiera relevanta mått som kan avspegla vår utveckling på ett
tillförlitligt sätt. Vi stävar efter att bygga ut vår hållbarhetsstrategi och rutiner som genom regelbundna utvärderingar ger en bild av hur vi utvecklas.
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Vår del av något större
Som företag har vi möjlighet att ge tillbaka till samhället. Vi ser det inte bara som ett ansvar utan
även som ett privilegium att hjälpa människor omkring oss. Vi har satsat på att främst göra det i vårt
närområde genom att stötta organisationer som hjälper männiksor i utsatthet, både i Göteborg och
i vår del av Småland. Vår största satsning ligger i vårt samarbete med Göteborgs Räddningsmission
samt Hela Människan och Mariajouren i Gislaved. Vi bidrar både med engagemang i form av fysisk
hjälp och med ekonomiska medel för att stötta dem att kunna fortsätta hjälpa människor i utsatthet.

Julinsamling
För fyra år sedan började vi med insamlingar kring jul. Vårt fokus har varit på något som många
tar för givet men som andra måste kämpa för, såsom personlig hygien, kaffe och annat i vardagen.
Våra medarbetare i Göteborg har tillsammans gått ihop och köpt in tandborstar, tandkräm, tvålar,
underkläder och andra hygienartiklar som vi skänkt till Räddningsmissionen. Därtill har vi genom
att köpa strumpor av Räddningsmissionen både fått varma fötter och bidragit med pengar till deras
verksamhet. I Smålandsstenar har medarbetarna bidragit med hygienartiklar och husållsartiklar till
Hela Människan och senast köpte vi julmys till kvinnor och barn i utsatta situationer som hittat en
fristad hos Mariajouren. Utöver detta bidrog även Frejs med frukostar och sängplatser till utsatta
människor som ofta har det särskilt svårt runt jul, en dator till Hela Människan interna administration
och kaffebryggare, micro och damsugare till Mariajourens skyddade boende. Ingen kan göra allt med
tillsammans kan vi göra mycket!

Räddningsmissionen
Medarbetare på Frejs har volonterat med att servera frukost till gäster på Räddningsmissionens café
i Göteborg. Här bredvid kan ni läsa om en av våra medarbetares upplevelse av att arbeta i caféet.

...en morgon på Räddningsmissionens café.
Inför frukosten på Räddningsmissionens café var jag nervös faktiskt. Jag var beredd på elände och
nedstämdhet och det kändes tungt att vi skulle möta folk som hade blivit så utsatta i samhället.
Räddningsmissionens café ligger vid Missionskyrkan i Vasastan i Göteborg. När vi kom dit välkomnade personalen mig och min kollega Anton. Vi fick sätta igång att smöra mackor, göra gröt och duka
fram tallrikar och glas. Vi blev informerade om hur rutinerna såg ut och hur mycket vi skulle ge till
varje person. De poängterade att om vi ger för mycket till de första så är risken att det inte räcker till
alla. Det gjorde mig ännu mer nervös, min uppfattning är att om man är hemlös och hungrig så gör
man allt för att få mat. Något som visade sig inte alls stämma.
Jag blev överraskad av glädjen och tacksamheten som fyllde lokalen när dörrarna öppnades till
caféet. Jag som trott att jag skulle mötas av motstånd och arga miner för att jag inte gav tillräckligt
fick istället stora leenden och hjärtliga tack. Morgonen blev inte alls som jag trott, den blev mycket
gladare. En höjdpunkt var när en av de anställda på Räddningsmissionen satte sig mitt i lokalen med
en gitarr och började spela och sjunga. Det höga sorlet i lokalen dog ut och alla satt som förstenade
och njöt av musiken. Folk skrattade och sjöng med i sångerna. När de lämnade caféet några timmar
senare hade de fått mat, sällskap och musik och det kändes som att alla var lättare till sinnet och
glada över tiden de spenderat ihop. Inget av detta vore möjligt utan det otroliga arbetet som
personal och volontärer gör på Räddningsmissionen. Att få vara med och stötta denna fantastiska
organisation med arbetskraft och finansiella medel känns väldigt roligt för oss på Frejs.
- Karin Samuelsson, Revisor Göteborg

Mot en ljusare framtid...
Våra insatser i ideella projekt leds av viljan och idéer som finns hos våra medarbetare. Frejs vill fortsätta att stötta människor i utsatthet eftersom vi anser att trygghet är en viktig aspekt i människors
liv och bidrar till ökad livskvalitet. Våra mål är att anpassa vårt sätt att hjälpa människor i behov och
att se över våra resurser och möjligheter att välja projekt som behöver stöd. Om våra insatser kan
göra det bättre för människor som behöver hjälp är mycket vunnet för hela samhället.
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Ekonomiskt: Digitalisering förenklar! Med hjälp av digitalisering får vi snabbare processer och
mindre manuellt arbete. I de flesta program kan vi koppla bank, mail och system så att filer
automatiskt kan hanteras på flera ställen. Att analysera och kontrollera arbetet går väldigt mycket
snabbare när vi enkelt kan söka i systemen och komma direkt till underlag, bokföring mm istället för
att leta i stora högar med papper.
Miljömässigt: Genom att jobba digitalt minskar vi utskrifterna drastiskt. Vi slipper även frakter av
material mellan parter och platskrävande förvaring av material. Vi kan även undvika en hel del resor
och därmed utsläpp från fordon.

Lika socialt som digitalt
Att vi blir mer digitala innebär inte att vi blir mindre sociala. Det är viktigt för oss att behålla nära
kontakt med kunderna. Bara för att vi får mycket material digitalt så betyder det inte att vi inte har
en fortsatt aktiv dialog med våra kunder. Digitalisering underlättar delning av dokument och förenklar analyser men vi värdesätter högt vår förståelse för kundens verksamhet, något som kräver att vi
är ute hos kunden för att se miljön de verkar i och hålla öppna samtal.

Arbetsmiljö
Att ge möjligheter till våra medarbetare att kunna påverka hur vår arbetsplats fungerar och förändras är
en frihet som vi värdesätter högt. Under det senaste året har vi introducerat en intern hållbarhetsenkät
som anonymt samlar feedback, tankar och förslag till förändringar från våra anställda. Genom enkäten
kan vi effektivt kommunicera och långsiktigt planera för ytterligare utveckling. Medarbetarnas synpunkter navigerar våra interna satsningar och vi stävar efter att utveckla denna dialog.
Enligt svar i enkäter, tycker våra anställda att Frejs har blivit bättre på källsortering och användning av
resurser såsom utskriftspapper. Dessa förbättringar önskades när de första hållbarhetsfrågorna ställdes
till medarbetare.

Digitalisering
Vi på Frejs jobbar för att bli helt digitala i vårt arbete. Vi har kommit långt e sista åren och det märks
stor skillnad. Att digitalisera arbetet innebär att vi skapar ett mer hållbart arbetssätt inom alla tre
nivåer; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Socialt: Digitalisering innebär att arbetet blir mer lättillgängligt. I den tid vi lever nu med en
pandemi så blir det tydligt att digitaliserade arbetsplatser har bättre förutsättningar att möjliggöra
flexibla arbetssätt. De anställda kan jobba hemifrån utan problem, det är bara att ta med datorn
hem så har vi tillgång till allt som behövs. Det underlättar också vid sjukdom eller andra anledningar
som gör att en medarbetare blir otillgänglig. Alla som har behörighet kan enkelt logga in och ta över
där den andra slutade när vi arbetar i en struktuerad miljö. Ytterligare fördelar finns i att mindre
utvecklande arbetsuppgifter kan automatiseras och ge tid över till analys och kompetensutveckling.
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Frejs hjälper kunder
med digitaliseringen
Vi ser stora fördelar med digitalisering. Vi på
Frejs arbetar kontinuerligt för att hjälpa våra
kunder att bli mer digitala. Vi hjälper till med
rådgivning och processer för att komma
längre i digitaliseringsprocessen.
”Nästa steg i Frejs digitaliseringsprocess är
att skapa rutiner för att lämna in kundernas
årsredovisningar digitalt. För närvarande hanterar vi redan flera typer av dokument med
digital signering via Verified. Digital inlämning
utgör ett säkrare och miljövänligare alternativ
samtidigt som det blir en snabbare och smidigare process. Bolagsverket lämnade 2020 in
en begäran till regeringen om att göra digital
inlämning obligatorisk. Vi vill kunna erbjuda
våra kunder och medarbetare det här alternativet redan nu.”

Jannike Gellerstam
Aukt. revisor
Göteborg

- Jannike Gellerstam
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Rekrytering
För att kunna bibehålla nuvarande företagskultur och erbjuda en bra start för våra nya medarbetare
är vi på Frejs väldigt måna om att ha en bra rekryteringsprocess. Vi vill göra den bästa möjliga
matchningen för att både våra nuvarande medarbetare och nyanställda ska få de bästa förutsättningarna till att kunna utnyttja sin fulla potential samtidigt som vi bygger vidare på den befintliga
grunden för våra långsiktiga relationer med kunder.

En hållbar framtid med
Frejs

Frejs lägger mycket fokus på onboarding av nya medarbetare som får sina mentorer, tid för introduktion och möjligheter att bekanta sig med interna rutiner och traditioner. Uppstarten följs upp och
utvärderas efterhand vilket ger goda chanser att fånga viktiga aspekter för vidare utveckling för både
individer och inom teamet.

I snart 50 år har vi på Frejs kunnat erbjuda erfarenheter från de flesta verksamhetsområden och
rörelsegrenar, men vi är inte större än att vi kan
prioritera det personliga åtagandet och närheten till
kunderna.

Riskområden och mål

Detta har över åren visat sig vara ett synnerligen
framgångsrikt sätt att driva vår byrå och har framför
allt resulterat i en arbetsplats dit det är meningsfullt
och roligt att gå till varje dag.

Specifika satsningar för hållbara rutiner och utvärderingar av dessa måste fortsätta att utvecklas.
Interna hållbarhetsenkäter är den direkta kanalen för utbyte av idéer, förslag och feedback avseende hållbarheten i vår verksamhet. Våra engagemangsenkäter är en annan mycket värdefull källa till
feedback och ger bra information kring områden som vi måste fokusera på. Vårt mål är att utveckla kommunikationen ytterligare för att gemensamt skapa en bättre och mer hållbar vardag på vår
arbetsplats. Erhållen feedback kommer att styra hur våra resurser kan planeras och användas mer
effektivt.
För närvarande utarbetar vi mått som är relevanta för vår verksamhet och som långsiktigt kan följas
upp. Ett område har varit att utveckla rutiner för digital inlämning av årsredovisningar samt digital
signering av övriga dokument vilket i sin tur leder till att användning av papper fortsatt kommer att
minska. Vi ser även över vår onboardingprocess då det finns mer att göra för att våra juniora medarbetare snabbare ska komma igång med kundarbete under lågsäsong. Utifrån våra fokusområden
kommer vi att formulera och modifiera ytterligare satsningar för vår organisation och våra medarbetare.
Processen är igång och vi fortsätter att identifiera viktiga frågor, riskmoment och utfall av våra insatser. Vi strävar efter att anpassa den interna kommunikationskanalen för att skapa välfungerande
rutiner. Kort sagt, vi ska bli ännu bättre

Annika Lessmark
Aukt. revisor | Partner
Göteborg

Kontinuitet och långsiktighet är viktiga
parametrar på Frejs. Kunderna består främst
av ägarledda verksamheter och medarbetarna
på Frejs är vana att arbeta nära ägarna.
För oss är det viktigt att jobba tillsammans
även över kontorsgränser och hjälpa varandra. Därför jobbar vi i olika team för olika
projekt så att vi inte skapar öar internt.

”Att jobba med olika personer är utvecklande för alla.”
Kontinuitet i teamet gentemot kunder är dock
viktigt och något som vi alltid eftersträvar och
som kunderna uppskattar oss för.
Vi vill stötta och vara våra kunders självklara
bollplank så att de kan fokusera på rätt saker,
det vill säga, på de saker som de är duktiga
på.

I samhället i stort blåser tydliga vindar till att relationer och närhet blir allt mer viktigt, både inom
organisationer och i samverkan med kunderna. Att
bidra till en hållbar samhällsutveckling är en viktig
del av vårt dagliga arbete. Dels genom vår rådgivning, dels genom att driva hållbarhetsfrågor såväl
internt på Frejs som i samhället i stort. Vi vill skapa
värde för våra kunder, leva som vi lär genom internt
hållbarhetsarbete och vidare stötta organisationer
vars fokus är att göra världen bättre för fler.
Vi står inför många utmaningar framåt, inte minst
när pandemin släpper det hårda greppet om vår tillvaro. Under denna speciella tid har vi tydligt kunnat
konstatera att hållbarhetsarbete aldrig får stå still
och att en organisation alltid ska arbeta för förändring. Det är en ständigt pågående process för Frejs i
samverkan med våra medarbetare.
Frejs tänker nytt men förvarar kontinuiteten som
vår främsta värdering.

Källa: Tidningen Balans, Februari 2020
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Att stötta kunder med hållbarhetsredovisning
Kraven på transparens och hållbar utveckling växer och avsikten med en hållbarhetsredovisning är att
mäta, presentera och ta ansvar för vad företaget uppnått i sitt arbete mot en hållbar utveckling.
I min roll som Redovisningsspecialist assisterar jag våra kunder i deras hållbarhetsredovisning, främst
vad gäller den finansiella informationen. Nu vill många intressenter i kundernas omvärld även ha
annan, icke-finansiell information och där agerar jag bollplank i arbetet med hur kunder kan ställa
samman och presentera sådan information på ett tydligt sätt. Tillsammans formulerar vi relevanta
frågeställningar, analyserar förväntningar från omgivningen och genom en hållbar verksamhet kan vi
även hitta nya affärer.
Behöver ni hjälp i ert arbete kring hållbarhetsredovisning?
Kontakta gärna mig.

			

BOX 53100
400 14 Göteborg
Besök: Ullevigatan 19 (Huvudkontor)
Norra Nissastigen 11
333 31 Smålandsstenar

Kevin Kristoffersson
Redovisningsspecialist
Göteborg
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Göteborg 031 - 778 00 40
Smålandsstenar 0371 - 335 50

