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10. VERKSAMHETSBESKRIVNING 

10.1 Vår bakgrund 

Företaget registrerades 1995-01-31 och verksamheten startade 1995-04-01.  

Grundare av företaget, tillika dåvarande delägare, var Roland Holmberg och Åke 
Ohlsson (tyvärr avled Åke 2010). 

Inriktningen från start var försäljning av produkter för reglering av fordonstrafik men 
ändrades efter ungefär två år till att innefatta även produkter för reglering av per-
sontrafik. Persontrafiken är nu det segment som har starkast tillväxt. 

10.2 Våra ägare 

Företaget är ett aktiebolag med ett aktiekapital på 102.000:-.  

VD är Fredrik Vedin sedan 2011-10-12. 

Intergate AB ingår sedan 2013-01-18 i Intergate Group AB, som ägs av Fredrik och 
Victoria Vedin. 

I styrelsen ingår Fredrik Vedin och Victoria Vedin. 

10.3 Vår verksamhet och vår marknad 

Vår verksamhet är i huvudsak rörliga skalskyddsprodukter och affärsidén lyder: 

Genom hög specialisering och unika kunskaper erbjuder vi genomtänkta, 
anpassade skalskyddslösningar. 

Lösningar med långsiktig hållbarhet tack vare kvalité och kunskap. 

Lösningar som ger våra kunder möjligheter att hantera flöden av fordon och fotgäng-
are på ett smidigare sätt. 

Produkterna kan delas in i ett antal olika grupper: 

• Produkter som reglerar fordonstrafik: grindar (traditionella slag- och skjut-), pol-
lare, trafikbommar och vägspärrar. 

• Produkter som reglerar persontrafik: automatiska grindar, rotationsgrindar, sä-
kerhetsslussar och vändkors. 

Tillbehörsprodukter till ovan nämnda grupper: manöverdon i olika utföranden, mo-
torer, styrskåp och automatikutrustningar. 

Företaget har kontoret i Stenungsund och försäljning i princip över hela landet och i 
Norge. 

De flesta kunder är av typ sällanköpskunder och produkterna är typiska nischproduk-
ter. Detta innebär också att vi måste bearbeta ett stort geografiskt område. Mycket 
av kundbearbetningen och försäljningen måste ske mekaniskt och på distans. 

Branschen kännetecknas av hävd av det finns ett fåtal stora aktörer samt många 
mindre lokala aktörer (stängselbolag). Detta har gått bra eftersom det under många 
år inte funnits specifika bestämmelser och krav inom denna nischbransch. Nya EU-
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direktiv och besiktningstvång kräver mer av de mindre leverantörerna i form av tek-
niska underlag, manualer och dokumentation. 

Eftersom Norden av tradition inte använt speciellt mycket yttre skalskydd så har nu 
trenden från de södra delarna av Europa nått vårt land, d.v.s. svenskarna och norr-
männen skyddar sig själva och sina företag i allt större utsträckning mot intrång, 
svinn, sabotage och spionage. 

10.4 Hur ser vi framåt 

Säkerhetsmarknaden kommer att öka under många år. Vårt sätt att arbeta med kva-
litativa produkter samt god dokumentation uppskattas av beställarna och säkerstäl-
ler en hög nyttjandegrad av produkterna. 

Vi har inget behov av stor organisation eftersom vi har hög kapacitet tack vare hög 
datoriseringsgrad beträffande dokumentation, planering och vårt sätt att arbeta ef-
fektivt. Vår marknadsföring sker genom mekanisk bearbetning, internet, mässor och 
telefonkontakt.  

Vi skall fortsätta komplettera produktprogrammet när det behövs, för att stärka vår 
konkurrenskraft.  

10.5 Våra kunder 

Våra kunder finns att hämta där behov av urskiljande avstängning föreligger, d.v.s. 
behörig trafik av personer eller fordon skall komma igenom men inte obehöriga. 
Detta innebär att våra kunder finns spridda inom många segment; badhus, bygg-
materialhandel, campinganläggningar, färjelinjer, företag med hög sekretessgrad, 
sopstationer, tillverkningsindustrin, luftfartsverket och vägverket. Många av kunder-
na är av typen sällanköpskunder. 

Eftersom våra produkter är rörliga skalskyddsprodukter så används de i stort sett 
dagligen. Våra produkter måste därför fungera och eftersom de flesta företagen 
inom samma bransch känner varandra och pratar med varandra så kan man säga att 
vi lever av att det fungerar. Kortfattat kan man säga att kunder som inte ringer oss är 
nöjda kunder och fungerar automatiskt som goda referenser. 

10.6 Vår kvalitetsinriktning 

Vår kvalitetsinriktning är att hålla rätt kvalitet utifrån beställarens krav. 

Kundens önskemål beträffande funktion och prestanda skall så långt möjligt inför-
skaffas före offert lämnas. Detta för att på bästa möjliga sätt leverera ”rätt” produkt 
till våra kunder. Genom att följa upp gjorda leveranser kan vi bedriva ett förbätt-
rande kvalitetsarbete. 

Eftersom de allra flesta av våra produkter används dagligen måste våra produkter 
hålla en hög kvalitet. Dessutom måste våra produkter till vissa kunder levereras med 
kompletta fältmanualer innehållande montage- och serviceanvisningar, elscheman, 
justeringsanvisningar, underhållsanvisningar samt rekommenderade reservdelar för 
att tillgodose en hög nyttjandegrad. 

Dokumentation, tillsammans med reservdelshållning av viktiga komponenter, säker-
ställer snabb lokal service om det skulle behövas. 
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10.7 Vår miljöinriktning 

Vi skall minimera den miljöbelastning företagets verksamhet orsakar genom att: 

• Där så är möjligt använda miljövänliga tjänster och material vid hantering, distri-
bution och installation av produkter och tjänster och där så inte är möjligt att 
verka för en miljömässigt korrekt hantering. 

• Så långt som möjligt utnyttja IT-hjälpmedel för kommunikation med såväl kunder 
som leverantörer.  

10.8 Arbetsmiljö och brandskydd 

10.8.1 Arbetsmiljöarbete 

Vi skall förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt så långt möjligt uppnå en god 
arbetsmiljö i våra tre olika arbetsplatser; kontorsmiljön, lagret samt olika montage-
platser. 

Genom ständigt förbättringsarbete kan risker och ohälsa minimeras och arbetstrivsel 
skapas. 

10.8.2 Riskhantering, brandskydd och nödlägesberedskap 

Innan nya produkter tas in i sortimentet eller nya produkter läggs, eller hanteras, i 
lagret skall utvärdering göras huruvida det kan innebära någon risk för företaget eller 
våra kunder. 

Lager, montagebilar och kontor är utrustade med brandsläckare. Arbete i lagret som 
kan medföra brandrisk skall utföras med brandsläckare inom räckhåll. På montage-
plats gäller alltid anpassning efter ”heta arbeten” om inte lokala andra bestämmelser 
gäller. 

Vid tillbud eller nödlägen skall alltid skriftlig utredning göras och utvärderas. 

10.9 Hur vi arbetar 

Vi säljer färdiga kundanpassade lösningar, ofta i form av kompletta entreprenader, 
men vi levererar även produkter där kunderna själva utför montaget. Viss försäljning 
förekommer också via lokala montageföretag. Företaget har ingen egen produktion 
utan arbetar endast med underleverantörer. 

Produktutvecklingen ligger mestadels hos våra leverantörer även om vi ibland kan 
påverka genom egna önskemål. Viss kundanpassning av produkterna sker ibland, 
framför allt vad gäller öppna- och stängfunktionerna. Dessa består oftast av färdiga 
standardprodukter som infogas i våra produkters system. Dessa anpassningar skall 
dokumenteras. 

Vi har en hög datoriseringsgrad och producerar det mesta av våra dokument, över-
sättningar, manualer och tekniska underlag i egen regi. 

Vi arbetar också med IT i vår marknadsföring och vår kommunikation med kunder 
och prospekt. 
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10.10 Vilka vi är 

Intergates personal har olika, kompletterande bakgrund och gedigen branschkun-
skap. 

Intern information sker via dagliga händelser eftersom vi arbetar så nära varandra. 

I ledningsgruppen ingår styrelsemedlemmarna, se 10.2. Ledningsgruppen försöker 
sammanträda ca 6 ggr per år. 

10.11 Våra leverantörer 

För närvarande har vi ett antal större underleverantörer för våra viktigare produkter: 

Automatic Systems i Belgien producerar utrustningar för reglering av person- och 
fordonstrafik. Företaget är en de ledande aktörerna på marknaden. 

FAAC Nordic AB i Perstorp producerar våra motorer för slaggrindar samt alla våra 
grindstyrningar. 

Stängselbolaget i Göteborg producerar en del av de grindar vi säljer. 

Tonali i Italien och Schneebeli i Schweiz som tillverkar säkerhetsslussar. 

Urbaco i Frankrike producerar pollare. Företaget är en av marknadsledarna i Europa. 

Andra leverantörer förekommer också för tillbehör som t ex kodlås, fjärrstyrningar, 
olika impulsutrustningar och kabel för elinstallationer. 

Vi har även ett samarbete med den tjeckiska leverantören ComInfo, som producerar 
utrustning för persontrafik. 

Vi ställer samma krav på våra underleverantörer som vi förväntas hålla mot våra 
kunder. 

10.12 Våra tillgångar 

Vi har inga egna fastigheter utan hyr kontorsrum och lager. Våra bilar är leasade. 

Vi äger vår kontorsutrustning och vissa maskiner för montageverksamheten. 

10.13 Vår ekonomi 

Företaget startade från noll och har sedan starten 1995 utvecklats positivt. Aktieka-
pitalet uppgår till 102.000:-.  

Resultat och ställning (tkr) 15/14 14/13 13/12 12/11 11/10 10/09 

Nettoomsättning 19.048 18.817 17.887 20.758 13.345 13.295 

Resultat efter finansposter 403 1.757 1.456 2.018 939 708 

Balansomslutning 7.974 6.973 6.522 7.683 6.004 5.989 

Soliditet 36% 52% 49% 55% 58% 62% 
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10.14 Våra kontakter 

Respektive anställd är ansvarig för sina kontakter utåt. 

Företagets offentliga information till kunder och potentiella kunder går via företa-
gets hemsida, mässor, utskick samt genom annonsering i facktidskrifter. 

Kommunikation med våra leverantörer sker kontinuerligt via telefon och e-post. 

10.15 Våra medarbetare 

Nuvarande medarbetare har gedigen branschkunskap. 

Vår kompetensutveckling vad gäller produkterna sker ofta hos våra leverantörer. Öv-
rig kompetensutveckling sker ofta när någon förutsättning förändras. 

Ola Thieme anställdes 2013-09-09 som installatör med huvudsakligt arbetsområde 
öst, och övergick i januari 2016 till en roll som säljare. 

Victoria Vedin anställdes som säljare 2013-10-07. 

Charlotta Apelgren anställdes som ersättare för Lisbeth, d.v.s. med ansvar för eko-
nomi och personaladministration, 2015-01-01. 

Fredrik Söderqvist och Kristian Larsen anställdes 2015-11-02 som installatörer med 
huvudsakligt arbetsområde väst. 

Gonzalo Solis anställdes 2015-12-08 som installatör med huvudsakligt arbetsområde 
öst. 

Maria Nordström Gerzén anställdes 2016-02-29 som ansvarig för produkter och in-
köp. 

Emil Olsson anställdes 2016-03-01 som installatör med huvudsakligt arbetsområde 
öst. 

Mikael Bensby anställdes 2016-10-01 som installatör med huvudsakligt arbetsom-
råde väst. 

10.16 Hur du når oss 

Intergate AB, med organisationsnummer 556507-6402, kan nås på olika sätt: 

Post/besök: Intergate AB, Hantverkaregatan 14, SE-444 32 Stenungsund 

Tel: 010-206 77 33 

e-post: info@intergate.se 

Hemsida: www.intergate.se  

http://www.intergate.se/
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Mobiltelefonnummer och e-post: 
Fredrik Vedin 0702 22 49 55 fredrik@intergate.se 
Victoria Vedin 0706 55 97 22 victoria@intergate.se 
Charlotta Apelgren 0734 02 05 05 charlotta@intergate.se 
Maria Nordström Gerzén 0708 65 47 74 maria.gerzen@intergate.se 
Ola Thieme 0729 75 03 33 ola@intergate.se 
Kristian Larsen 0702 01 70 10 kristian.larsen@intergate.se  
Emil Olsson 0730 47 28 22 emil.olsson@intergate.se 
Gonzalo Solis 0708 65 49 27  gonzalo.solis@intergate.se  
Fredrik Söderqvist 0766 12 14 34  fredrik.soderqvist@intergate.se 
Mikael Bensby 0734 22 42 55  mikael.bensby@intergate.se 
 

Samlingsbroschyrer eller tekniska datablad kan hämtas från vår hemsida. Vill du ha 
ett tryckt exemplar, ring eller mejla. 

mailto:charlotta@intergate.se
mailto:ola@intergate.se
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